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WSTĘP 

Niniejsza publikacja poświęcona jest dziejom 
miejscowości gminy Starcza, zawiera historię pa-
rafii katolickiej i parafii Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w Starczy oraz przeszłość i teraźniej-
szość Klubu Sportowego Czarni Starcza.

Ukazany jest rys historyczny Klepaczki, Łyśca, 
Rudnika Małego, Starczy i Własnej oraz przedsta-
wione cenne informacje z życia parafii. Opisany 
jest proces powstania i działania Klubu na prze-
strzeni lat - jego problemy, z jakimi się borykał 
oraz sukcesy, jakie osiągał. Znajdują się również 
informacje na temat sekcji sportowych, zawod-
ników, trenerów i osób, które przyczyniły się do 
rozwoju klubu sportowego od początków jego 
istnienia.

Książka ponadto zawiera bogatą szatę graficz-
ną w postaci zdjęć, zarówno historycznych jak  
i współczesnych.

Jest to pierwsza historyczna publikacja w gmi-
nie Starcza. Autorem tekstów opartych na źró-
dłach i bogatej literaturze jest Wiesław Roman 
Szymczyk. Informacje dotyczące klubu sporto-
wego opracowane zostały przez Łukasza Krzycz-
manika na podstawie książki Dariusza Urbaniaka 
pt. „Działalność klubu sportowego Czarni Starcza 
w latach 1965-2005”.

Mamy nadzieję, że opracowanie to choć po 
części przyczyni się do poszerzenia wiedzy hi-
storycznej „małej ojczyzny” – Gminy Starcza.

Gmina Starcza znajduje się w północnej czę-
ści województwa śląskiego w powiecie często-
chowskim, przy jego południowej granicy. Gmi-
na graniczy z następującymi gminami: 

Poczesną , Kamienicą Polską, Konopiskami oraz 
Woźnikami. W jej skład wchodzi 5 sołectw:

Starcza, Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Wła-
sna. 

Ogólna powierzchnia gminy wynosi: 2010 ha,  
a zamieszkuje ją 2848 mieszkańców.

Gmina Starcza jako samodzielna jednostka sa-
morządowa istnieje od 1992 roku i obszarowo 
wydzielona została z gminy Kamienica Polska. 
Pod względem hydrograficznym gmina położo-

na jest w zlewni Warty, a głównymi rzekami prze-
pływającymi przez jej teren są: Kamieniczka oraz 
jej lewy dopływ Zimna Woda. 

Rzeźba terenu jest urozmaicona, najwyższy 
punkt znajduje się w miejscowości Łysiec – 331 
m n.p.m.

Na terenie gminy znajduje się kilka obiektów 
zabytkowych: 

    • Kościół parafialny N.M.P. Częstochowskiej  
w Starczy wymurowany z cegły i kamienia piaskow-
ca w latach 1928-1934 w stylu neobarokowym

    • -Drewniany kościół parafii Kościoła Staro-
katolickiego Mariawitów wybudowany w latach 
1907-1908 

    • murowana kapliczka domkowa św. Jana Ne-
pomucena z 1711 roku w Rudniku Małym

    • Zabudowania młyńskie z lat 1928-1930 we 
Własnej.

Największy procent powierzchni gminy stano-
wią użytki rolne: 80,6%.

Jednakże rolnictwo z uwagi na mało urodzaj-
ną glebę i duże rozdrobnienie gruntów nie sta-
nowi głównego źródła utrzymania mieszkań-
ców gminy. Główne uprawy to: żyto, ziemniaki                 
i mieszanki zbożowe. Wśród zwierząt gospodar-
skich hoduje się: trzodę chlewną, bydło i kozy. 

Sprawnemu działaniu i wygodzie mieszkańców 
służą instytucje użyteczności publicznej takie jak: 
Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, placówki oświa-
towe (przedszkole i szkoła podstawowa), Gminna 
Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Pocztowy, filia Międzypowiatowego Ban-
ku Spółdzielczego w Myszkowie.

Położenie gminy między dwoma szlakami ko-
munikacyjnymi: drogą wojewódzką nr 908 z jed-
nej strony, a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza 
dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści. Dodatkowym atutem jest przecinająca teren 
Starczy autostrada A-1 wraz z towarzyszącymi 
jej węzłami, zjazdami i miejscami obsługi po-
dróżnych (MOP ), a także połączenie z lotniskiem  
w Pyrzowicach. 

Gmina Starcza kilka lat temu wstąpiła do Lokal-
nej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”, do której 
należą także Poczesna, Konopiska, Boronów  
i Kamienica Polska.

Gmina aktywnie i bardzo skutecznie pozyskuje 
fundusze europejskie umożliwiające jej prężny 
rozwój. Angażuje się w program odnowy wsi, jest 
aktywnym partnerem LGD Bractwo Kuźnic oraz 
podejmuje szereg działań na rzecz aktywizowania 
społeczności lokalnej. Dzięki pozyskanym środ-
kom unijnym rozbudowana została infrastruktu-
ra rekreacyjna, sportowa, wodno-kanalizacyjna 
czy drogowa. Wybudowano świetlicę wiejską we 
Własnej, budynek zaplecza boiska sportowego  
w Starczy, ujęcie wody w Klepaczce, rozbudo-
wano ośrodek zdrowia oraz zagospodarowano 
centrum wszystkich miejscowości. Ponadto re-
alizowano projekty społeczne. 

W ramach partnerstwa z LGD „Bractwo Kuź-
nic” Gmina Starcza zamierza nadal realizo-
wać działania ukierunkowane na podnoszenie 
umiejętności i aktywności mieszkańców Gminy  
w zakresie edukacji, kultury oraz sportu wraz 
z przygotowaniem infrastruktury niezbędnej  
do osiągnięcia założonego celu.

Dobra współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi działającymi na terenie gminy wpływa na 
jej rozwój. Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza 
kilka razy już skutecznie występował z wnio-
skiem o dofinansowanie projektów. W 2017r. 
GKS Czarni Starcza pozyskał fundusze unijne  
na „Budowę boiska rekreacyjnego do piłki noż-
nej wraz z elementami siłowni zewnętrznej  
w miejscowości Starcza”. Klub na ten cel otrzy-
mał pomoc w kwocie 103 935,00 zł.

Rok później Klub złożył kolejny wniosek  
i dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w kwocie  
54 738,00 zł w miejscowości Starcza powstało 
miejsce rekreacyjne z altaną, grillem oraz urzą-
dzeniami siłowni zewnętrznej.

Obydwa wnioski  realizowane były dzięki unij-
nym środkom rozdysponowanym przez LGD  
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność objętego 
PROW na lata 2014-2020.”

Anna Kamińska
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STARCZA
 
Pierwsza wzmianka o wsi Starcza pochodzi z 1631 

roku, następne informacje dotyczą lat 60. XVII wie-
ku, dokładniej 1660 roku i 1662 roku. Pod tą ostat-
nią datą osada została wymieniona jako Starca.  
W przeszłości wioskę określano na mapach i w starych 
księgach Starczami, Storcami, Starcą, Storcą i pomył-
kowo Zimną Wodą. Ta ostatnia nazwa była i jest mia-
nem zachodniej części wsi.

Początki Starczy sięgają II połowy XVI wieku i wiążą 
się z założoną nieopodal w 1563 r. kuźnicą Własną. 
Z działalnością owej kuźnicy żelaza należy łączyć 
powstanie nie tylko Starczy, ale również Własnej  
i Klepaczki. W I połowie XVII wieku omawiana wioska 
została lokowana na piaszczystych gruntach wsi kró-
lewskiej Rększowice nad rzeką Starczą (zwaną póź-
niej Zimną Wodą) w miejscu nazwanym w przywileju 
Bolesława Wstydliwego z 1270r.- „Borunowska Stza”, 
czyli Boronowska Starcza oraz na obszarze zarośli  

o określeniu Pniewno, wymienionych w dokumen-
tach z 1270 roku i z 1341 roku. Najprawdopodobniej 
już w XIII wieku był tu pojedynczy dom osadniczy, 
tzw. żreb. Nazwa miejscowości wywodzi się od sta-
ropolskiego słowa „starczek”, czyli pniaczek. 

Teren dzisiejszej Starczy (również Rudnika Małego, 
Rudnika Wielkiego, a może i Własnej) aż po wiek XV 
należał do Śląska. Od XVI wieku obszar Starczy znaj-
dował się już w granicach I Rzeczypospolitej, w po-
wiecie lelowskim województwa krakowskiego.

Osada do 1793 roku była własnością królewską 
klucza Poczesna w starostwie olsztyńskim. Wieś pod 
względem administracji kościelnej podlegała na po-
czątku parafii w Koziegłowach, choć chłopi jeszcze  
w XVIII wieku korzystali z posług kościoła w Lub-
szy. Od listopada 1785 roku należała do utworzonej  
w 1606 roku parafii w Poczesnej.

W 1631 roku w Starczy było 12 zagrodników. Przed 
1660 rokiem w wiosce przebywało 13 kmieci i 4 cha-
łupników, a w wymienionym roku żyło 5 gospodarzy 
(3 kmieci i 2 chałupników). Dwa lata później we wsi 

mieszkało 54 ludzi.
W 1787 roku Starcza liczyła 214 mieszkańców,  

a dwa lata później tylko 142 osoby, w tym 5 Żydów. 
W 1790 roku osada miała 24 budynki mieszkalne (21 
chałup o jednym gospodarzu, 1 buda, 1 karczma i 1 
dom żydowski) oraz 127 osób (64 płci męskiej, 63 
płci żeńskiej), z czego 4 były wyznawcami religii moj-
żeszowej. W następnym roku we wsi też stały 24 za-
budowania, w tym 2 karczmy. Jedna nowa z dwiema 
izbami gościnnymi i stajnią, znajdowała się za wsią 
jako austeria (zajazd) starościńska. Druga stanowiła 
własność żydowską. Wioska w 1791 roku liczyła 125 
ludzi (63 mężczyzn i 62 kobiety). Żyjący wówczas  
w Starczy Żydzi należeli do kahału (gminy żydowskiej)  
w Janowie. 

Jedno ze źródeł z końca XVIII wieku opisywało Star-
czę jako „wieś w gruntach przypiaszczystych położo-
na, nieporządkową ciągłością obsady, ale na pustko-
wia blisko siebie i po sobie następujące podzielona, 
które jedną zawierają nomenklaturę Własnej”. W XIX 
wieku te pustkowia (części wsi i przysiółki) miały już 

WIESŁAW ROMAN SZYMCZYK

ZARYS DZIEJÓW MIEJSCOWOŚCI GMINY STARCZA

Wiadukt nad autostradą A1 w środkowej części sołectwa Starcza
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swoje nazwy: Cesarze, Barwinek, Urbany, Przegony, 
Zimna Woda, Badory i Zdechlowizna. W 1827 roku  
w 25 domach żyło 259 ludzi, a w 1890 roku w 59 za-
budowaniach było już 451 mieszkańców. Z kolei na 
przełomie lat 1899/1900 stan ludności Starczy prze-
kroczył liczbę pięćset i wynosił 575 osób zamieszka-
łych w 82 budynkach.

W I połowie XIX wieku na Zimnej Wodzie była czyn-
na karczma (odnotowana m.in. w 1835 roku) o takiej 
samej nazwie, jak wymieniony przysiółek, którą Józef 
Lompa określił szynkownią. Ten nauczyciel i organista 
z Lubszy zatrzymywał się w niej w czasie pielgrzymek 
na Jasną Górę. Podczas jednego z takich postojów, 
wysłuchał opowiastki o dziurze do piekła przed go-
spodą i napisał legendę zatytułowaną: „Dół bez dna 
we wsi Starcza”.

W czasach zaboru rosyjskiego na Zimnej Wodzie 
mieściła się komora celna, którą Julian Ursyn Niem-
cewicz w 1821 roku opisywał tak: „Mały strumyk Zim-
ne Wody zwany od niepamiętnych czasów dzielił Pol-
skę od Śląska….. Gdyby nie mały przykomorek, pięć 
utkwionych w ziemię dzid i kilku kozaków, którym 
paszport mój do podpisania dawać musiałem, nie 
byłbym wiedział, że to granica….”

Z kolei za wsią, na wprost ujścia Zimnej Wody do 
Kamieniczki, do pierwszej wojny światowej stała gra-
niczna strażnica.

W 1919 roku Starcza miała swój wkład w przygoto-
wania pierwszego powstania śląskiego. To tu przez 
jakiś czas mieściła się baza sztabu powiatowego 
(lublinieckiego) Polskiej Organizacji Wojskowej Gór-
nego Śląska, przeniesiona z Lubszy po aresztowaniu 
tam aktywnych członków organizacji przez władze 
niemieckie (Grenzschutz). Aresztowany komendant 
powiatowy POW Paweł Golaś uciekł z pociągu do 
opolskiego więzienia i w obawie przed ponownym 
zatrzymaniem schronił się w Starczy. Stąd nadal kie-
rował działalnością lubszeckiej komórki POW.

W 1933 roku wioskę zamieszkiwało 928 osób na obsza-
rze 744 hektarów, w tym 345 ha stanowiło ziemię orną.

Sołectwo od początku powstania gmin w XIX wie-
ku, aż do 1952 roku należało do gminy Rększowice.  
W latach 1952-1954 i 1973-1991 znajdowało się w gmi-

Drewniana chałupa z końca XIX w. w Starczy, kryta strzechą – własność Janiny Kawalec. W 1992 roku uległa znacznemu zniszcze-
niu w wyniku pożaru, po czym została rozebrana. 

Nauczyciele przy pracach porządkowych na tle budynków szkolnych w 1949 r. 
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nie Kamienica Polska. W okresie lat 1955-1972 było siedzibą gromady, skupiającej 
sześć wsi: Starcza, Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Rudnik Wielki z Huciskiem i Wła-
sna. Od 1992 roku Starcza jest samodzielną gminą. 

W latach trzydziestych XIX wieku założono w omawianej miejscowości szkołę, 
która już w następnym dziesięcioleciu upadła. Wznowiono jej działalność dopiero 
po 1910 roku. W 1914 r. szkoła mieściła się w budynku własnym i zatrudniała jed-
nego nauczyciela. W 1931 roku w dwuklasowej szkole powszechnej 220 uczniom 
nauki udzielało 2 nauczycieli. 

Po „Jędrzejewiczowskiej” reformie oświaty z marca 1932 roku szkoła ta stała się 
czteroklasową, choć nauka trwała w niej siedem lat. Dopiero od roku szkolnego 
1937/1938 była to już siedmioklasowa szkoła powszechna, czyli III stopnia, w któ-
rej 7 nauczycieli uczyło 407 dzieci. W tym czasie nauka odbywała się w trzech bu-
dynkach. Główny obiekt oświatowy składał się z dwóch sal lekcyjnych i mieszkania 
dla kierownika szkoły. Pozostałe dwa, wybudowane z drewna, znajdowały się na 
prywatnej posesji Antoniego i Emilii Szajerów, po sąsiedzku z plebanią i posiadały 
razem cztery sale zajęć i mieszkanie dla nauczyciela. Od tej pory szkoła powszech-
na w Starczy miała w miarę dobre warunki do nauki, jednak tylko do czasu pożaru 
jednego z wynajętych budynków z mieszkaniem nauczycielskim.

 W okresie międzywojennym w Starczy działała ochronka, czyli przedszkole, za-
łożona w roku szkolnym 1922/1923.

 W latach 20. XX wieku (1928-1929) chłopi trzech wiosek, tj. Starczy, Własnej  
i Klepaczki, założyli jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Starczy.  
W 1931 roku tutejsza straż liczyła 24 członków.

Pod względem wyznaniowym większość mieszkańców omawianej miejsco-
wości w jej historii stanowili katolicy, chociaż żyli tu też wyznawcy judaizmu. 
Na początku XX wieku kilkanaście rodzin ze Starczy, Klepaczki i Własnej zosta-
ło zwolennikami religijnego ruchu mariawickiego, działającego do 1906 roku  
w łonie Kościoła rzymskokatolickiego. Z końcem tegoż roku mariawici, wyłączeni  
z Kościoła macierzystego, założyli własną organizację wyznaniową. Miejsco-
wa parafia mariawicka w roku 1907 miała 130 wiernych. Mariawici pobudowali  
w latach 1907-1908 drewniany kościółek w Starczy i urządzili cmentarz grzebalny  
w Rudniku Małym. W 1913 roku cmentarz został podzielony na dwie części: rzym-
skokatolicką (5/6) i mariawicką (1/6). W okresie międzywojennym liczba mariawi-
tów zmniejszyła się do około 100 osób.

W lipcu 1911 roku biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki utworzył rzymsko-
katolicką parafię w Starczy, wydzielając ją z Poczesnej (dekret erekcyjny nie za-
chował się). W skład nowej parafii na początku wchodziły wsie: Klepaczka, Łysiec, 
Starcza i Własna. Później przyłączono z Koziegłów Rudnik Mały (1919 r.) i Rudnik 
Wielki (1922 r.) Jeszcze przed erygowaniem parafii, tj. w 1910 roku, katolicy wy-
stawili okazałą plebanię (rozebrano ją w 1993 roku). W roku następnym postawili 
w Starczy drewnianą kaplicę, a w latach 1928 – 1934, gdy proboszczem był ks. 
Wacław Kucharski, na miejscu wspomnianej kaplicy wybudowali w stylu neobaro-
kowym kościół z cegły i kamienia piaskowca. Obiekt sakralny został konsekrowany 

Budynek szkolny z ok. 1910r. Po 1967r. mieściło się w nim przedszkole

Budynek szkolny - barak z lat 40.
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przez częstochowskiego biskupa Teodora Kubinę 29 września 1935 roku.
We wrześniu 1939 roku nie było w rejonie Starczy większego punktu oporu i wieś 

została zajęta przez wojska hitlerowskie w pierwszych dniach wojny (2 września). 
Większość mieszkańców w popłochu opuściła swoje zagrody, uciekając przed 
Niemcami w kierunku Janowa. Do wioski nie wszystkim udało się powrócić. Czte-
ry osoby z rodziny Hurasów (Józef – ojciec 42 lata, Ewa – córka 15 lat, Krystyna 
– córka 6 lat i Franciszka – siostra 55 lat) zginęły w Zrębicach od kul karabinu ma-
szynowego.

 Wydarzenia tamtych dni oddał wymownie ówczesny proboszcz parafii katolic-
kiej w Starczy ksiądz Stanisław Cesarz w kronice parafialnej: ”W dniu 1 września 

1939 roku od rana powstał we wsiach parafii olbrzymi niepokój. Krążące samo-
loty, wybuchy bomb, strzały armat i karabinów maszynowych wstrząsały powie-
trzem. Przez Starczę wycofywały się niedobitki oddziałów obrony narodowej ze 
Śląska, widać i żołnierzy polskich. Spieszą się, wysadzają mosty. Policja ucieka. 
Ludzie bezradni. Nie wiedzą, co robić. Strach i przerażenie. Znikąd rady, znikąd 
ratunku. Już po południu wieść, że Niemcy tuż… tuż… Lada moment wkroczą 
do wsi. Widziano ich w pobliskich lasach, zaraz obok na Zimnej Wodzie i coraz 
bliżej… bliżej… Rośnie panika. Ludzie rzucają wszystko. Zostawiają puste chału-
py, a przy nich zaniepokojone, zgłodniałe i żałośnie wyjące psiska. Ciągną gro-
mady nieszczęśliwców, mężczyźni, kobiety, starcy, dzieci… Dzieci najwięcej i 

Pełnowymiarowa sala sportowa przy Szkole Podstawowej

Plac zabaw wśród szkolnych zabudowań

Budynek szkolny
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na rękach, i na wozach, i przy fartuchach matek. Na 
wszystkich plecach tłumoki. Chciano do nich doby-
tek cały schować. Konie, krowy, świnie… Tłum cały 
z płaczem i rozpaczą płynie w niewiadome. Armaty 
huczą, samoloty hałas okrutny czynią. Płacz kobiet 
i dzieci łączy się z żałosnym rykiem bydła. Zapada 
noc. Noc straszna. Tłumy uciekinierów pod plebanią. 
Przystają na chwilę… Drogę uciekinierom zastawia 
proboszcz. Zatrzymuje wszystkich, prosi, tłuma-
czy, by nie uciekali, by zostali w domostwach swo-
ich. O północy prowadzi gromady do kościoła. Tu,  
w mrokach murów, przy migocącym świetle lampki 
wiecznej, przed wizerunkiem Chrystusa nieszczę-
śliwi uciekinierzy śpiewają „Święty Boże” i modlitwą 
„Pod Twoją Obronę” Bożej Panienki i Matki o pomoc 
proszą. Część z nich podniesiona na duchu wraca do 
domostw, część zaś ludzi mniejszej wiary idzie mimo 
to dalej na wędrówkę. Jeno na plebanii światło całą 
noc. Proboszcz wraca do domu, dalsze partie ucieki-
nierów i czuwa. A i ludzie czuwają…. A za kilka godzin 
do wsi i plebanii wkroczyły wojska niemieckie. Niko-
mu na terenie parafii nie uczyniono krzywdy, ni jeden 
dom na terenie parafii nie zgorzał, choć wsie sąsiadu-
jące z parafią zniszczone zostały prawie całkowicie…”

 Kilkunastu mężczyzn ze Starczy brało udział  
w kampanii wrześniowej. Czterech poległo w walce 
z najeźdźcą: Leon Górniak, Józef Masłonik, Szczepan 
Płaneta i Józef Walentek W niemieckich obozach 
znaleźli się: Bronisław Kulawik i Jan Szein. Ten ostatni 
zginął pod koniec wojny w czasie bombardowania 
obozu przez aliantów. 

Podczas okupacji Starczę wraz z pozostałymi so-
łectwami gminy Rększowice wcielono do III Rzeszy, 
do powiatu Blachownia w rejencji opolskiej. W tych 
mrocznych czasach rozwijało się we wsi tajne na-
uczanie prowadzone przez nauczycielkę Stanisławę 
Kucharczykową. Gromadka uczniów odbywała lekcje 
w budynku parafialnym (tzw. organistówce). 

W tym okresie wielu młodych ludzi stanu wolne-
go ze Starczy i okolicznych wsi wywieziono w głąb 
Niemiec na przymusowe roboty w fabrykach i go-
spodarstwach rolnych. Większość z nich szczęśliwie 
powróciła w swoje strony zaraz po wojnie. Niektórzy 

pozostali na terenach niemieckich, włączonych do 
Polski, czyli ziemiach odzyskanych, osiedlając się tam 
i zakładając rodziny.

 W nocy z 17-18 stycznia 1945 roku do Starczy i oko-
licznych miejscowości wkroczyły oddziały Armii Ra-
dzieckiej, wypierając z tych terenów Niemców. 

Stan osady, po zakończeniu wojny i okupacji hi-
tlerowskiej, w swych spisanych wspomnieniach 
zatytułowanych „Historia mojej wioski i okolicy  
w latach 1945 – 1980” (rękopis w zbiorach autora 
pracy) przedstawiła wiejska działaczka Genowefa 
Bogacz: ”Biedna to była wioska… domy drewniane ze 
strzechą słomianą, maleńkie okna bez firanek, pło-
ty połamane, a między domami biegnąca środkiem 
droga piaszczysta, a miejscami błotnista… W domach 
wieczorem paliły się lampy naftowe z maleńkim pło-
mykiem…” W tamtych czasach na wsi nie trudno było 
o pożary. Najwięcej zabudowań paliło się w okolicy 
Starczy w wyniku podpaleń wiosną 1947 roku. Wyda-
rzenia te opisał w „Kronice parafii Starcza” ówczesny 
proboszcz ksiądz Piotr Turlejski: „W połowie kwietnia 
1947 r. straszne okolice nasze nawiedziły pożary.  
W sąsiedniej wiosce Hutki spłonęło kilkanaście go-
spodarstw. I u nas na Starczy (Zimna Woda) wybuchł 

pożar. Pastwą płomieni padło 5 gospodarstw z in-
wentarzem żywym i martwym – poparzonych od 
ognia 4 starszych, 1 dziecko. Na Własnej spłonęła sto-
doła. Przykry to był czas. Żyli ludzie w ciągłej obawie, 
że ogień może to tu to tam wybuchnąć. Znaleziono 
sprawcę zbrodni. Podpalaczem był… młody chło-
piec, który niewiadomo dla jakich powodów podpa-
lał. Ujęty w ręce policji, stawiony przed sąd słuszną 
ponosi w więzieniu karę. Dopiero potem odetchnęła  
z ulgą okolica. Już nie było pożarów.”

Zaraz po wojnie we wsi otwarto szkołę i urucho-
miono przedszkole. Szkoła mieściła się w budynku 
drewnianym sprzed I wojny światowej, mającym 
dwie sale lekcyjne, świetlicę i dwie izby dla nauczy-
cieli. Ze względu na dużą liczbę chętnych do nauki 
do czasu postawienia drewnianego baraku część 
zajęć lekcyjnych odbywała się w mieszkaniu prywat-
nym. Przedszkole działało w starym opuszczonym 
domu, znajdującym się na przeciwko parafialnej or-
ganistówki. Wygląd placówki przedszkolnej opisała 
w cytowanej wyżej pracy Genowefa Bogacz: „Były 
dwa pokoje. Jeden mały, który służył jako kuchnia 
do gotowania i jako sypialnia dla pani przedszkolan-
ki. A drugi duży dla dzieci jako stołówka, sala zabaw Plac zabaw wśród szkolnych zabudowań

Siedziba Przedszkola Gminnego, GOPS, Gminnej Biblioteki, Poczty oraz Świetlicy Środowiskowej w Starczy
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i umywalnia. Był jeszcze mały korytarzyk, w którym 
urządzono szatnię.” Wkrótce, na początku lat pięć-
dziesiątych, przedszkole zamknięto. 

Istniejąca od 1 stycznia 1955 roku gromada Star-
cza, w skład której wchodziły miejscowości: Starcza, 
Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Rudnik Wielki z Hu-
ciskiem i Własna, na koniec 1970 roku liczyła 3079 
mieszkańców i zajmowała 3755 hektarów powierzch-
ni. Posiadała biuro gromadzkiej rady narodowej, 
ośrodek zdrowia, 2 szkoły 8-klasowe o 18 izbach (w 
Starczy i Rudniku Wielkim), przedszkole z 45 miejsca-
mi, 4 świetlice wiejskie (w Starczy, Łyścu, Rudniku Ma-
łym I Rudniku Wielkim), 3 biblioteki (w Starczy, Rud-
niku Małym i Rudniku Wielkim), salę do wyświetlania 
filmów o 100 miejscach, agronomówkę oraz punkt 
skupu mleka i płodów rolnych (w Rudniku Małym).  
Na terenie gromady działały 4 kółka rolnicze (w Star-
czy, Rudniku Małym, Rudniku Wielkim i we Własnej), 
4 koła gospodyń wiejskich (w Starczy, Rudniku Ma-

łym, Rudniku Wielkim i Własnej) i 4 ochotnicze straże 
pożarne (w Starczy, Rudniku Małym, Rudniku Wielkim 
i Łyścu) oraz 6 spółek wodno-melioracyjnych.

W okresie istnienia gromady do 1959 roku zelek-
tryfikowano Starczę, oprócz kilku zagródw Kolonii 
Starczańskiej (tzw. Łazów albo Górali), do których 
doprowadzono prąd w 1964 roku. W tym czasie urzą-
dzono też ośrodek zdrowia w budynku prywatnym, 
wykonano przez wieś drogę bitą (1956 r.), później 
asfaltową, otwarto bibliotekę publiczną (1960 r.).  
W latach 1965-1966 wybudowano nową szkołę pod-
stawową tzw. tysiąclatkę, którą oddano do użytku  
w lutym 1967 roku. Placówka oświatowa posiadała 10 
sal lekcyjnych, 2 pracownie, salę gimnastyczną, świe-
tlicę z jadalnią i kuchnię.

W latach siedemdziesiątych wystawiono dom na-
uczyciela dla czterech rodzin, oddany do użytku  
z początkiem 1980 r. oraz ośrodek zdrowia – otwar-
ty 18 grudnia 1977 r. W przychodni mieściły się trzy 

gabinety lekarskie (lekarza ogólnego, poradni dzie-
cięcej i stomatologiczny), gabinet zabiegowy i punkt 
szczepień oraz dwa mieszkania dla lekarzy. Przez 
całe lata osiemdziesiąte ciągnęła się budowa remizo-
-świetlicy – obiektu, w którym od czerwca 1992 roku 
ma siedzibę Urząd Gminy. 

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku wioska wzbo-
gaciła się o sieć wodociągową (1994 r.) i telekomu-
nikacyjną (1996 r.), własne ujęcie wody pitnej (1995 
r.) i stację jej uzdatniania (1997 r.), nowy budynek 
przedszkola (1998 r.) oraz bank spółdzielczy (1999 
r.),ulokowany w wyremontowanym budynku agro-
nomówki.

W pierwszą dekadę XXI wieku Starcza weszła wiel-
kimi inwestycjami, na skalę niespotykaną w historii 
miejscowości. W latach 2001-2002 wybudowana 
została gminna oczyszczalnia ścieków wraz z siecią 
kanalizacji sanitarnej. W okresie 2005- 2006 za bu-
dynkiem przedszkola wykonano boisko do koszy-
kówki i siatkówki z parkingiem i częścią rekreacyjną, 
a w latach 2006-2008 wystawiono pełnowymiarową 
salę sportową przy szkole podstawowej. W 2007 roku 
termomodernizacją objęto budynek Urzędu Gminy  
i dom nauczyciela. W 2009 roku został wyremon-
towany i rozbudowany ośrodek zdrowia. Z kolei  
w latach 2009-2010 wybudowano budynek zaplecza 
boiska sportowego, a w 2012 roku w szkole podsta-
wowej ocieplono ściany i stropodach oraz zmoder-
nizowano gospodarkę cieplną. W omawianym cza-
sie dokonano też przebudowy dróg wraz z budową 
ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż głównych ulic 
Starczy. Nowe ulice zostały uzbrojone w wodociąg  
i kanalizację sanitarną, ulica Spacerowa w 2011 roku, 
a Brzozowa z odcinkiem Polnej w 2013 roku. Na ulicy 
Brzozowej położono też nową nakładkę z masy bi-
tumicznej (2013r.), a ulicę Spacerową przebudowa-
no, stabilizując podbudowę i kładąc nawierzchnię 
asfaltową (2015r.). W 2017 roku przy ulicy Sportowej 
wybudowano boisko rekreacyjne do piłki nożnej, a w 
następnym roku przebudowano generalnie pełno-
wymiarowe boisko piłkarskie Gminnego Klubu Spor-
towego Czarni Starcza. Na polu gry wykonano nową 
trawiastą murawę wraz z odwodnieniem i nawodnie-

 Przedszkolny plac zabaw i tereny rekreacyjne  
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niem nawierzchni, a od południowej strony obiektu 
sportowego urządzono widownię na 240 miejsc.

W latach 2018 – 2019 przeprowadzono termomo-
dernizację czterech budynków użyteczności publicz-
nej, w tym dwóch w Starczy – przedszkola i banku.  
W 2019 roku ułożono chodnik wzdłuż drogi powia-
towej od Starczy do Łyśca (do skrzyżowania z ulicą 
Równoległą).

Pod względem ludności wioska w 1970 roku liczyła 
1125 mieszkańców, w 1977r. – 1295 osób, zaś w 1988 
roku 1216. Na koniec XX wieku tj. w 2000 roku, osada 
miała 1230 mieszkańców, dziesięć lat później 1222,  
a w 2015 roku 1246 ludzi.

Dziś Starczę, leżącą nad rzeką Kamieniczką i jej le-
wym dopływem Zimną Wodą, zamieszkują 1243 oso-
by (stan na 31.12.2018r.). Wieś zajmuje powierzchnię 
745 hektarów.

Obecnie sołectwo stanowi centrum usługowo-
-handlowe, kulturalne, oświatowe, religijne i rekre-
acyjno-sportowe dla całej gminy Starcza i dla Rudnika 
Wielkiego z gminy Kamienica Polska. Znajdują się tu: 
Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia – funkcjo-
nujący od 1 września 1999 roku w ramach Gminnego 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, punkt ap-
teczny, filia Urzędu Pocztowego w Kamienicy Pol-
skiej, filia Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego 
w Myszkowie, Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy, 
Gminne Przedszkole, biblioteka, Gminna Placów-
ka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, dwa 
kościoły (kościół parafii katolickiej pod wezwaniem 
NMP Częstochowskiej i kościół parafii starokatolickiej 
mariawitów p/w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy), 
remiza strażacka z salą przyjęć okolicznościowych, 
hala sportowa, boisko do piłki nożnej, dwa boiska do 
koszykówki i siatkówki oraz trzy miejsca rekreacyjno-
-wypoczynkowe i pięć placów zabaw, kilka zakładów 
produkcyjnych (m.in. wyrób lamp oświetleniowych, 
produkcja kory i ziemi ogrodniczej) i sklepów róż-
nej branży, a także gminne targowisko. W okresie od 
września 1999 roku do sierpnia 2017 roku w budynku 
szkoły podstawowej mieściło się Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza.

We wsi działają Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny 
Klub Sportowy Czarni Starcza, Gminne Koło Gospo-
dyń Wiejskich oraz Koło Emerytów i Rencistów.

 Jednostka OSP, która w 2014 roku wzbogaciła się 
w nowy średni samochód bojowy marki Mercedes, 
a od 1 grudnia 2016 roku została włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego, zrzesza 
25 druhów ze Starczy, Własnej i Klepaczki. Strażacy 
aktywnie uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, zawodach sportowo-pożarniczych i ćwicze-
niach bojowych.

Koło Gospodyń Wiejskich zostało reaktywowane  
w 1995 roku. Liczy ono 24 członkinie. Przy KGW działa 
Zespół Śpiewaczy „Starczanki”, który od lat występuje 
ze swoim repertuarem na gminnych uroczystościach 
oraz reprezentuje gminę na przeglądach i dożynkach 
powiatowych.

Miejscowe Koło Emerytów i Rencistów jest naj-
młodszą organizacją, istniejącą od 2006 roku. Zrze-
sza 45 członków. Zajmuje się urządzaniem wycieczek 
i okazjonalnych imprez dla seniorów.

Gminny Klub Sportowy powstał we wrześniu 1995 

roku na bazie zlikwidowanego Ludowego Klubu 
Sportowego. Prowadzi sekcję piłki nożnej, rozgry-
wającą mecze przez długi czas w klasie A. W sezonie 
2015/2016 drużyna wywalczyła awans do ligi okręgo-
wej, w której grała tylko jeden rok.

W Starczy usytuowanych jest dziewięć przystanków 
komunikacji zbiorowej. Do kwietnia 2018 roku doje-
chać z nich można było kursami PKS Częstochowa 
S.A. do Częstochowy, Kamienicy, Katowic, Łyśca, Po-
raja i Tarnowskich Gór. Obecnie transport publiczny 
zapewnia prywatny przewoźnik – firma Uni–Metal 
Joanny Michalskiej z Koniecpola, obsługująca pięć 
linii komunikacyjnych. Dwie z Tarnowskich Gór do 
Częstochowy, z czego pierwsza przez Woźniki, Star-
czę (wykonywana od listopada 2006 roku), a druga 
przez Woźniki, Psary, Starczę (realizowana od wrze-
śnia 2018 roku). Od 5 marca 2018 roku uruchomione 
zostały również trzy linie ze Starczy do Częstochowy: 
przez Łysiec, przez Łysiec i Rudnik Mały oraz przez Ły-
siec, Własną i Rudnik Mały. Łącznie na trasie ze Star-
czy do Częstochowy jest ponad 20 kursów.

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Targowej
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KLEPACZKA
Klepaczka po raz pierwszy została wymieniona  

w księdze metrykalnej parafii Poczesna w 1631 roku, 
a opisana w rewizji starostwa olsztyńskiego z 1631 r. 
jako Klepacka oraz w lustracji województwa krakow-
skiego z lat 1659-1664. Jej początki sięgają zapewne  
I połowy XVII wieku. Osadzono ją bowiem na grun-
tach rększowickich w niedalekiej odległości od 
kuźnicy Własna, najpóźniej w 1630 roku – dacie 
upadku wytwórni żelaza. Powstała w bliskości lasku 
Klepaczka i małego zakładu kuźniczego, wchodzącego  
w skład kuźnicy Własna, od którego wzięła swe mia-
no. Sama nazwa klepaczka oznacza miejsce, gdzie 
kuto, czyli klepano żelazo, a dokładniej pisząc - to 
warsztat kuźniczy, w którym kęsy (kawałki) żelaza prze-
kuwano na sztaby lub szyny (półprodukty), bądź z tych 
sztab i szyn wyklepywano gotowe wyroby. W czasach 
działania kuźnicy Własna, najpóźniej w 1581 roku, 
istniał taki zakład wytapiania i przekuwania (lub tylko 
przekuwania) żelaza na terenie Klepaczki, przy lasku  
i stawie, wymienionymi w lustracji dóbr królewskich 
z 1789 roku. Potwierdzeniem tego jest źródło, w któ-
rym założyciel kuźnicy we Własnej, Andrzej Swanek 
(Czwaniek), niedługo po uporządkowaniu sadzawki 
i wybudowaniu przy niej wytwórni żelaza, uzyskał 
przywilej na utworzenie kilku dalszych mniejszych 
warsztatów pomocnych wzmiankowanej większej 
kuźnicy w wytapianiu i przekuwaniu żelaza.

Według historyka Karola Nabiałka, opisującego 
dzieje starostwa olsztyńskiego, pomiędzy latami 1613 
a 1630, czyli za starosty Mikołaja Wolskiego działała 
na terenie osady samodzielna kuźnica.

Klepaczka była własnością królewską wchodzącą  
w obręb folwarku o tej samej nazwie w kluczu po-
czeszyńskim (starostwo olsztyńskie, powiat lelowski). 
Wieś od początku istnienia należała do parafii w Po-
czesnej, a od 1911 roku do parafii w Starczy. 

W pierwszej połowie XVII wieku, czyli w 1631 roku 
w wiosce żyło 3 osadników. Przed 1660 rokiem prze-
bywało 4 zagrodników, natomiast w 1660 roku było 
o jednego mniej. Odrabiali oni pańszczyznę 3 dni 

pieszo w tygodniu. W 1789 roku pustkowie (tak Kle-
paczkę określa ówczesne źródło) posiadało 6 chałup 
o jednym gospodarzu, w których mieszkało 27 osób 
(12 mężczyzn, 15 kobiet).

W 1883 roku osada, leżąca w gminie Rększowi-
ce, miała 10 domów i 66 mieszkańców. Wchodziła  
w skład majątku ziemskiego tzw. majoratu generała 
Lebiediewa. We wsi była też karczma.

W 1933 roku powierzchnia Klepaczki zajmowała 135 
hektarów, z tego 81 ha ziemi ornej. W tym czasie w 
wiosce stały 22 budynki mieszkalne, które zamiesz-
kiwało 147 osób (69 mężczyzn, 78 kobiet). Większość 

z tych zabudowań była drewniana, kryta słomą. Tylko 
jeden nieduży dom (rodziny Pijetów) został wykona-
ny z cegły ceramicznej. W okresie międzywojennym 
Klepaczka była sołectwem. Wcześniej należała do 
sołectwa w Łyścu. W czasach okupacji sołtys z Łyśca 
pełnił także funkcję administratora Klepaczki.

Na wieść o najeździe Niemiec na Polskę, prawie 
wszyscy mieszkańcy wsi opuścili swoje zagrody 
uciekając na wschód. Niektórzy zatrzymali się w są-
siedniej miejscowości Własna, niezdecydowani, czy 
iść dalej. Tu zastały ich szybko posuwające się do 
przodu wojska nieprzyjaciela. Chłopi, widząc bez-

 Zachowany dom drewniany M. Sączek,  z lat 30. XX w. w Klepaczce
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sens dalszej ucieczki, powrócili do swoich domów.  
W wojnie obronnej 1939 roku udział wziął mieszka-
niec Klepaczki Teofil Szkop, a w czasie okupacji kilku 
mężczyzn zostało uwięzionych w obozach koncen-
tracyjnych. Byli to: Władysław Haczyk, Antoni Hara-
bas, Konstanty Muś i Antoni Urbanik.

W 1962 roku wszystkie 40 gospodarstw znajdu-
jących się w wiosce otrzymało prąd elektryczny.  
W 1970 roku w Klepaczce żyło 157 osób, w 1977r. – 
189, a w 1988 roku – 176. W 2000 roku wioska miała 
tylko 160 mieszkańców, zaś w 2010 roku liczba lud-
ności wzrosła o cztery osoby do 164, a na koniec 
2015 roku podwyższyła się do 182 ludzi.

Drogę z nawierzchnią asfaltową wybudowano 
przez wieś dopiero w 1982 roku. W latach 90. XX wie-
ku sołectwo zyskało wodociąg (1994 r.) i zostało ste-
lefonizowane (1996 r.). W 2004 roku we wsi skanali-
zowano ulicę Zachodnią, a rok później wybudowano 
wodociąg i kanalizację sanitarną z przepompownią 
ścieków dla przysiółka Łazy, czyli w ulicy Topolowej. 
W 2006 roku została ulepszona nawierzchnia ul. To-

polowej, a w 2009 roku przebudowana ul. Zachod-
nia. Na gruntach Klepaczki w latach 2014 – 2015 
wybudowano drugie gminne ujęcie wody ze stacją 
jej uzdatniania. W 2016 roku przebudowano większą 
część ulicy Topolowej (721 metrów) i ułożono gazo-
ciąg wzdłuż ulic: Topolowej i Równoległej. Z kolei  
w 2019 roku przy drodze powiatowej wykonano 
chodnik do Starczy i w kierunku Łyśca.

Klepaczka jest najmniejszym sołectwem w gminie 
Starcza, zajmuje 125 hektarów obszaru i liczy 184 
mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.). Działa w niej kil-
ka drobnych firm usługowych (m.in. zakład stolarski). 
Posiada miejsce rekreacyjne (od 2008 r.), plac zabaw 
(od 2012 r.), boisko do siatkówki plażowej (od 2013 
r.), młodzieżowe boisko do piłki nożnej (od 2015 r.) 
i przystanek autobusowy. Na przystanku zatrzymują 
się autobusy prywatnego przewoźnika „Uni-Metal” 
Koniecpol jadące do Częstochowy, Starczy i Tarnow-
skich Gór oraz kurs PKS Częstochowa w kierunku 
Poraja.

ŁYSIEC
Jak powstanie Klepaczki, Starczy i Własnej łączy się 

z kuźnicą Własną, tak geneza wsi Łysiec związana jest 
z kuźnicą Osiny. Ta „fabryka” żelaza, zwana też kuźni-
cą Hybakowską, została założona w XV wieku. W 1498 
roku Jan Olbracht król Polski potwierdził braciom 
Maciejowi i Grzegorzowi Hybakom (Hibakom) - kuź-
nikom z Osin dawny dokument na tę kuźnicę i nadał 
im wolność karczunku lasów starostwa olsztyńskie-
go, młyn do przemiału ziarna oraz zobowiązał do 
daniny na rzecz zamku w Olsztynie.

Kuźnicy Maciej i Grzegorz Błeszyńscy zwani naj-
pierw Hybakami w swoich dobrach (włościach ziem-
skich) posiadali grunty Osin i Łyśca. Najstarsze źródła 
nie wymieniały osobno nazwy Łysiec, lecz obszar 
Osin i Łyśca określały jako dobra Osiny. Dopiero przy-
wilej Władysława IV Wazy z 1633 roku dla Krzysztofa 
Korycińskiego z Pilicy (Pilcy) wymienia wioskę Łysiec. 
W akcie tym król Polski zezwolił staroście wojnic-
kiemu na przekazanie (cesję) synowi Janowi Stani-
sławowi Korycińskiemu kuźnicy Osiny z drutarnią  
i blacharnią oraz wsi Łysiec. Z tego też okresu, to jest  
z 1631 roku pochodzą pierwsze zapisy o Łyścu: z księ-
gi metrykalnej parafii Poczesna oraz z rewizji staro-
stwa olsztyńskiego. 

Wioska powstała jednak wcześniej. W 1613 roku król 
Zygmunt III Waza nadał Krzysztofowi Korycińskiemu, 
właścicielowi kuźnicy Osiny (od 1612 r.) prawo lokacji 
wsi Łysiec i folwarku oraz urządzenia sadzawek, sta-
wów, łąk i ogrodów, jak również wydzielenia grun-
tów dla osadników. Zapewne wkrótce wieś została 
osadzona na urodzajnych gruntach zabranych ręk-
szowiczanom przez Korycińskiego, po wykarczowa-
nych lasach i według rewizji z 1631 r., na terenach, 
na których wcześniej wydobywano rudę żelaza na 
potrzeby kuźnicy Osiny. Wydaje się, że pierwsze 
chałupy postawiono w Łyścu przed 1613 rokiem, bo-
wiem właściciele największego zakładu hutniczego  
w starostwie olsztyńskim, jakim była kuźnica Osińska, 
w przeciągu XVI wieku osadzili chłopów na gruntach 
częściowo już wykarczowanych lasów, u podnó-

Gminne ujęcie wody w Klepaczce, w tle panorama Łyśca 
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ża góry Łysiec. Posiadacze kuźnicy Hybakowskiej,  
tj. rodziny Błeszyńskich, Gosławskich i Korycińskich, 
żyjący w XVI i XVII wieku, byli zarazem posesorami 
(właścicielami) Osin i Łyśca. 

Nazwa omawianej osady wywodzi się od góry Ły-
siec, zwanej również Górą Łysiecką (331 m npm.), na 
zboczu której lokowana została najstarsza część wsi.

W starych dokumentach miejscowość nazywano 
też Łyszec, Łyziec, Lysiec, Lisiec i Lisice.

Wioska najpierw należała do parafii Zrębice, a od 
1631 roku do Poczesnej (wydzielonej w 1606 roku ze 
Zrębic), w końcu (od 1911 roku) do parafii Starcza.

W 1631 roku we wsi mieszkało 14 gospodarzy,  
z których 7 nie posiadało dobytku. Mieszkańcy osa-
dy byli zwolnieni z opłat na rzecz starostwa. Razem 
z kuźnicą Osiny płacili tylko podatki do skarbu Rze-
czypospolitej.

W czasach przedrozbiorowych Łysiec był własno-
ścią królewską starostwa olsztyńskiego (powiat le-
lowski, województwo krakowskie) w 1788 roku od-
daną wraz z Osinami przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w dzierżawę staroście olsztyńskiemu 
Stanisławowi Sołtykowi i jego żonie Karolinie Potoc-
kiej z Sapiehów.

W 1783 roku wieś należała do wójtostwa Osiny, bę-
dącego własnością majorowej Garlikowskiej. W tym-
że roku w osadzie przebywały 63 osoby, wśród nich 
3 narodowości żydowskiej. W 1789 roku wioska miała 
11 budynków mieszkalnych, w tym jeden budynek 
zamieszkały przez szlachcica i jedną budę oraz 61 
ludzi (30 mężczyzn, 31 kobiet), z tego 5 szlachciców. 
Dwa lata później w miejscowości było również 11 
domów, w tym 1 dom zamieszkały przez Kazimierza 
Doruchowskiego (według źródła Dorochowskiego), 
dożywotniego komornika przy kawałku gruntu i 55 
mieszkańców, z tego 5 rodu szlacheckiego.

W XIX wieku Łysiec podzielony był na trzy części: 
Łysiec Górny (Góra), Łysiec i Folwark Łysiec. W 1884 
roku w Łyścu stało 18 zabudowań ze 122 osobami,  
a istniejący przy wiosce folwark – wchodzący w skład 
dóbr ziemskich generała Lebiediewa jako tzw. majo-
rat – posiadał 1 dom i 10 ludzi. 

W dwudziestoleciu międzywojennym wioska skła-

dała się z trzech osad: Łyśca, Kolonii Łysiec (Pańskie) 
i Łysieckich Komorników. Kolonia Łysiec powstała  
w latach dwudziestych w wyniku parcelacji folwarku 
państwowego, dawnego majoratu.

W 1933 roku Łysiec z Komornikami zajmował 218 
hektarów powierzchni (118 ha ziemi ornej). Mieściło 
się tam 38 budynków mieszkalnych i 245 osób (107 
mężczyzn, 138 kobiet), zaś Kolonia posiadała 110 
hektarów obszaru (74 ha gruntów ornych), 5 domów 
i 35 ludzi (23 mężczyzn, 12 kobiet). Na Komornikach 
istniały 2 domy, w 1939 roku 3 zagrody, a w czasach 
okupacji niemieckiej 4 chałupy. Łącznie w Łyścu  
w 1933 roku stały 43 budynki mieszkalne, w których 
przebywało 280 osób. W omawianym czasie (1931r.) 
istniało we wsi przedszkole (ochronka), działające od 
roku szkolnego 1922/1923 oraz pracowała prywatna 
cegielnia. 

 W pierwszym dziesięcioleciu międzywojennym 
(lata dwudzieste XX w.) funkcjonowała tu również, 
mieszcząca się w jednej izbie prywatnego budynku 
Józefa Kukuły, szkoła o najniższym stopniu zorga-
nizowania, do której dochodziła nauczycielka szkoły 
powszechnej ze Starczy. Na skutek starań kierownic-

twa szkoły w Starczy, szkółka w Łyścu została zlikwi-
dowana na rzecz utworzenia w Starczy siedmiokla-
sówki. Odtąd dzieci łysieckie musiały chodzić przez 
wertepy i zatopione łąki (między Łyścem a Klepaczką) 
do szkoły oddalonej o 3 kilometry.

Przed napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę, na 
Górze Łysieckiej odbyła się antyfaszystowska mani-
festacja młodzieży i nauczycieli szkoły powszechnej  
w Starczy. Było to 23 lub 24 czerwca 1939 roku. Wtedy 
to na szczycie wzgórza rozpalono ognisko tzw. sobót-
kę i przy patriotycznych pieśniach spalono chochoła 
(słomianą kukłę), przedstawiającego Adolfa Hitlera. 
W odwet za to, w pierwsze dni wrześniowe – jak 
opowiadali ludzie – Niemcy mieli spalić wieś, lecz 
pomyliła im się nazwa wioski i zamiast Łyśca puścili z 
dymem pobliski Łaziec. 3 września w Łaźcu żołnierze 
Wehrmachtu najpierw zrobili obławę na dywersan-
tów, za jakich uznali mieszkańców wioski i rozstrze-
lali ośmioro ludzi, w tym matkę z trzema synami,  
a następnie podpalili bez mała połowę zabudowań wsi. 

Jeszcze przed nadejściem wojsk niemieckich pra-
wie wszyscy mieszkańcy Łyśca opuścili swoje domo-
stwa, uciekając w kierunku Janowa i Złotego Potoka. 

Chałupa z końca XIX w. rodziny B. i R. Cabanów, rozebrana  w latach 90. XX wieku
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W tej ostatniej miejscowości zginęła Bronisława Bula. 
Pozostali wrócili zaraz po przejściu frontu na wschód.

Kilku mężczyzn z Łyśca uczestniczyło w wojnie 
obronnej. Trzech żołnierzy poległo w walkach, byli to: 
Andrzej Caban, Antoni Jabłoński i Stanisław Walentek. 

W czasie okupacji obszar Łyśca często, ze względu 
na bliskość przedwojennego poligonu wojskowego 
w Nieradzie i na Górze Łysieckiej, objęty był ćwicze-
niami bojowymi. W trakcie jednego z takich szkoleń, 
na początku wsi od zabłąkanej kuli zginął, stojący na 
warcie niemiecki żołnierz. Potwierdzenie tego faktu 
przez drugiego wartownika uratowało mieszkańców 
przed wymordowaniem, a chałupy przed spaleniem. 
Kiedy 2 sierpnia 1941 roku o godzinie 2 w nocy we 
wsi wybuchł pożar domu niemieckiej rodziny Brolów, 
pochodzącej z Boronowa, a w ogniu spłonęły matka 
i córka, Walerka i Apolonia, mieszkańcy obawiali się 
represji ze strony władz okupacyjnych. Na szczęście 
gospodarz spalonej chaty, który jako jedyny ocalał, 
nie świadczył przeciwko wsi.

Niemcy opuścili wioskę przed wieczorem 17 stycz-
nia 1945 roku. Nad ranem 18 stycznia we wsi byli już 
Sowieci. Armia Radziecka wyzwoliła Łysiec i okoliczne 
wioski spod okupacji hitlerowskiej, lecz jej żołnierze 
często zachowywali się jak okupanci. Najbardziej 
odczuły to kobiety, które musiały się ukrywać przed 
sowieckimi żołdakami.

Po drugiej wojnie światowej, w latach pięćdziesią-
tych w środku wioski, przy drodze do Zawady wybu-
dowano strażnicę. Natomiast w następnej dekadzie 
przez wieś wykonano drogę bitą i przeprowadzono 
(do 1962r.) elektryfikację 70 gospodarstw. Elektrycz-
ność nie dotarła do Komorników, które przed 1962 
rokiem opustoszały.

W 1970 roku ludność sołectwa liczyła 394 osoby,  
a powierzchnia wynosiła 329 hektarów. Z kolei w 1977 
roku liczba mieszkańców wzrosła do 433 i prawie taka 
sama została odnotowana w 1988 roku – 431 osób. 
Na koniec XX wieku, tj. w 2000 roku, w Łyścu odnoto-
wano 411 stale zameldowanych, a dziesięć lat później 
(2010r.) 404 meldunki. Na koniec 2015 roku w sołec-
twie żyło 468 ludzi.

W ostatniej dekadzie XX wieku, już w czasie istnienia 

gminy Starcza, omawiana miejscowość zyskała wo-
dociąg (1992r.) i drogę asfaltową do Własnej (lata 1997 
– 1998). W następnym okresie w wiosce wybudowano 
kanalizację sanitarną (2003r.), urządzono drogę dojaz-
dową do Góry Łysieckiej (2005r.), wykonano boisko do 
piłki nożnej z zapleczem rekreacyjnym na górze Łysiec 
(2006r.), wyremontowano świetlicę wiejską (2009r.), 
przebudowano drogę powiatową (ul. Częstochowską) 
i wybudowano chodnik (2010r.), wykonano wodociąg 
na osiedlu (lata 2010 – 2012), przebudowano drogę 
Łysiec – Własna (2012r.) oraz urządzono plac zabaw i 
boisko do siatkówki plażowej (2012r.).

W 2014 roku uzbrojono teren inwestycyjny na Gó-
rze Łysieckiej. Wybudowano tam drogę, wodociąg 
i kanalizację sanitarną. Zagospodarowano centrum 
wsi, wykonując chodnik (wzdłuż ulicy Strażackiej do 
skrzyżowania z ulicą Malowniczą), dwa place posto-
jowo-manewrowe z kostki brukowej (przed i za re-
mizą strażacką), a także oświetlenie uliczne. W roku 
następnym urządzono nowe boisko rekreacyjne do 
piłki nożnej. W 2016 roku poprowadzono gazociąg na 
osiedlu i wzdłuż nowych ulic. Dwa lata później roz-

budowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej 
na osiedlu oraz przy ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej. 
W tym samym czasie zmodernizowano budynek OSP.

 Aktualnie w Łyścu mieszkają 503 osoby (stan na 
31 grudnia 2018r.). Wioska, która do niedawna była 
typową ulicówką z jedną ulicą, obecnie się rozrasta. 
Zabudowują się tereny przy nowych ulicach. Powsta-
je osiedle domów jednorodzinnych w południowej 
części wsi na tzw. Pańskim. Odradza się też przysiółek 
Łysieckie Komorniki. 

W wiosce znajdują się: remiza strażacka, sklep ogól-
nospożywczy, kilka zakładów usługowych, boisko 
sportowe, miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe, plac 
zabaw oraz pięć przystanków komunikacji zbioro-
wej. Jeszcze do 25 marca i częściowo do 15 kwietnia 
2018 roku na przystankach tych zatrzymywały się 
autobusy PKS Częstochowa jadące do Częstochowy, 
Kamienicy, Poraja (kurs ten jeszcze pozostał), Starczy 
i Tarnowskich Gór. Dziś przez wieś kursują autobusy 
przedsiębiorstwa Uni-Metal z Koniecpola, którymi 
można dojechać do Częstochowy, Starczy i Tarnow-
skich Gór. 

Boisko w otoczeniu zieleni Góry Łysiec
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RUDNIK MAŁY 

Dzieje Rudnika Małego łączą się z przeszłością Rud-
nika Wielkiego. Obie wioski należały bowiem do tych 
samych jednostek administracyjnych. Dopiero w 1992 
roku rozdzielono je pomiędzy dwie gminy – Kamienicę 
Polską i Starczę. Rudnik Wielki pozostał przy Kamienicy.

Rudnik pojawił się w dokumentach na początku XVII 
wieku, a w drugiej połowie tegoż wieku podzielił się 
na Mały i Wielki.

Nazwa osady pochodzi od znajdujących się tu  
w dawnych czasach złóż rudy żelaza (rud darnio-
wych) i ludzi – rudników (górników), zajmujących 
się wytopem metalu z rudy lub tylko dostarczających 
kopany surowiec do pobliskich kuźnic.

Geneza nazwy Rudnika (Rudników) jako osady słu-
żebnej sugeruje, że wioska istniała znacznie wcze-
śniej. W 1401 roku jedno ze źródeł odnotowało infor-
mację o funkcjonowaniu młyna w Rudniku Wielkim, 
wspólnego dla obu wsi (Rudnika Małego i Wielkiego) 
– „Villam Paruam Rudnyky cum molendino in Magno 
Rudnyky”.

Rudnik prawdopodobnie więc istniał już w XV wie-

ku. Najstarszą częścią osadniczą były trzy chałupy 
kmiece nad Odrzywołem. Jedna z głównych dróg, 
wzmiankowana w 1443 roku jako „ strata publica” 
ciągnęła się wzdłuż zachodniej granicy ziemi siewier-

skiej aż do Rudnika.
Według dokumentów Rudnik lokowany był w I po-

łowie XVII wieku. Dwie pierwsze próby urządzenia 
osady za kardynała Bernarda Maciejowskiego w 1608 
roku i w 1618 roku nie powiodły się. Ani sołtys Rudni-
ka, Julio Bużacaroni, ani Jan Deresz - syn koziegłow-
skiego wójta Aleksandra, mający w ciągu trzech lat 
zagospodarować teren od młyna Odrzywół do miej-
sca zwanego Kolisko i posiadłości Trzyanka oraz De-
nisza, aż do Kozłowego Stawu nie wykonali zadania. 
Dopiero za biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika,  
w 1636 roku karczmarz z Mierzęcic Stanisław Kawec-
ki udanie kolonizował przygraniczną część Czarnego 
Lasu. W 1642 roku Rudnik był już częściowo zasie-
dlony. Lokacja ta nie dotyczy obu Rudników jako wsi, 
lecz tylko części wioski, a co najwyżej całego Rudni-
ka nazwanego Wielkim. Wymienione bowiem nazwy 
terenu do zagospodarowania to obiekty fizjograficz-
ne Rudnika Wielkiego. Kolisko to Kołyski (przysiółek 
pod Romanowem), Trzyanka to Czcionki – pole , łąki 
i las. Kozłowy Staw kojarzy się z kolonią Kozłowiec, 
a młyn nad Odrzywołem był też w Rudniku Wielkim. 
Wzmiankowany młyn, będący własnością sołtysa, 

Kapliczka św. Jana Nepomucena z 1711 r. w Rudniku Małym

Zachowana chałupa rodziny Haczyków z 1929 r. w Rudniku Małym
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pracował już przed planowaną kolonizacją. Wcze-
śniejsze istnienie osady, niż data lokacji, potwierdza 
też źródło (Protokoły wizytacyjne) z 1619 roku, które 
wśród wsi parafii Koziegłowy wymienia Rudnik i Wła-
sną.

Rudnik Mały zwany również Rudniki Mniejsze lub 
Rudnik Mniejszy w okresie staropolskim stanowił wła-
sność Akademii Krakowskiej, leżącą w kluczu kozie-
głowskim księstwa siewierskiego, a po likwidacji księ-
stwa w 1790 roku bezpośrednio w Rzeczypospolitej.

Pod względem organizacji kościelnej należał do 
parafii Koziegłowy, a od 1919 roku do parafii Starcza.

Dane z 1787 roku informują, iż liczba ludności Rud-
nika Małego wraz z Rudnikiem Wielkim wynosiła 251 
osób. W 1788 roku w Rudniku Małym były 24 domy, 
a w Rudniku Wielkim 22 zabudowania mieszkalne.  
W 1792 roku w tej ostatniej wsi znajdowało się 26 
budynków (w tym: dwór, browar, karczma i młyn),  
w których mieszkało 97 ludzi (54 mężczyzn, 43 ko-
biety), w tym 4 komorników bez gruntu, karczmarz, 
młynarz i 2 czeladników. W wiosce (prawdopodobnie 
na Hucisku) był przykomorek z 1 strażnikiem kon-
nym, należący do komory celnej w Koziegłowach.

 W 1827 roku Rudnik Mały miał 31 chałup i 189 
mieszkańców, a Rudnik Wielki 34 domy ze 176 ludź-
mi. Natomiast w 1863 roku w tych dwóch miejsco-
wościach liczba mieszkańców wynosiła odpowiednio 
– 254 i 354. Z kolei w 1888 roku w pierwszej osadzie 
stały 32 budynki mieszkalne i karczma, w których żyło 
305 osób, a w drugiej wiosce w 48 zabudowaniach  
z karczmą żyło 436 mieszkańców. W latach 1815 – 
1914 w Rudniku Małym stała strażnica graniczna. 
Służyło w niej dwudziestu wartowników z kapitanem  
w roli dowódcy, którzy do pomocy w pilnowaniu gra-
nicy mieli osiem koni. Druga taka placówka, nadrzęd-
na nad pierwszą, była na Hucisku.

Po trzecim rozbiorze Polski (1795r.) oba Rudniki zna-
lazły się w zaborze pruskim, w latach 1807 – 1815 w Księ-
stwie Warszawskim (powiat będziński), a od 1815 roku 
w kongresowym Królestwie Polskim. Po powstaniu li-
stopadowym w 1835 roku Rudnik Mały i Rudnik Wielki  
z folwarkiem wchodziły w skład dóbr rządowych 
Ekonomii Koziegłowskiej, a od 1867 roku należały 

do gminy Rudnik Wielki z siedzibą w Koziegłowach. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego do 
końca 1926 roku wioski te znajdowały się w powie-
cie będzińskim, a od 1 stycznia 1927 roku w nowo 
utworzonym powiecie zawierciańskim (woj. kielec-
kie). W latach okupacji hitlerowskiej miejscowości 
te włączono do III Rzeszy (Rejencja Opolska). Zaraz 
po wojnie, tj. 7 lipca 1945 roku Rudnik Mały i Rudnik 
Wielki weszły z całym powiatem zawierciańskim do 
województwa śląsko – dąbrowskiego. Od 1952 roku 
oba Rudniki wydzielono z powiatu zawierciańskiego 
i włączono do powiatu częstochowskiego. W latach 
1952 – 1954 i 1973 – 1991 wymienione wioski nale-
żały do gminy Kamienica Polska, a w okresie lat 1955 
– 1972 do gromady Starcza.

Pierwsza szkoła początkowa została założona  
w 1870 roku w Rudniku Wielkim. Chodziły do niej 
dzieci z Rudnika Wielkiego i Małego. Po pierwszej 
wojnie światowej w Rudniku Małym przez kilka lat 
działała szkoła o najniższym stopniu zorganizowania. 
Mieściła się ona w jednej izbie chłopskiej chałupy. 
Niewielką grupę uczniów uczył nauczyciel Piotr Wa-
lentek. Szkółka wkrótce została rozwiązana, a dzieci 
z Rudnika Małego musiały chodzić do czteroklaso-
wej szkoły powszechnej w Rudniku Wielkim. Dopiero  
na kilka lat przed drugą wojną światową władze 

oświatowe pozwoliły dzieciom z Rudnika Małego 
uczęszczać do szkoły w Starczy – odległościowo 
bliższej i wyższej pod względem zorganizowania 
(szkoła III. stopnia).

W okresie międzywojennym w Rudniku Małym po-
wstała Ochotnicza Straż Pożarna, przy której została 
założona orkiestra dęta, składająca się w 1935 roku 
z dwunastu muzykantów. Orkiestra ta uświetniała 
swoimi występami wszystkie uroczystości państwo-
we i kościelne w parafii oraz grała na zabawach i po-
tańcówkach w okolicy. Założycielem orkiestry dętej  
i straży ogniowej był organista ze Starczy, Władysław 
Kucharczyk – człowiek zasłużony nie tylko dla Rudni-
ka Małego, ale całej parafii Starcza. W czasie okupacji, 
najprawdopodobniej za swoją przedwojenną dzia-
łalność patriotyczną i przynależność do organizacji 
„Strzelec”, został aresztowany przez gestapo i wywie-
ziony do obozu w Oświęcimiu, gdzie stracił życie.

2 września 1939 roku Rudnik Mały został zajęty 
przez wojska hitlerowskie. Zanim do osady weszli 
Niemcy, najpierw przez wieś wycofywało się wojsko 
polskie, a prawie równocześnie z nim na wschód 
podążyli rudniczanie. Wydarzenia tamtego dnia tak 
opisał ówczesny mieszkaniec Józef Bakota w swej 
nieopublikowanej pracy o Rudniku Małym pod tytu-
łem: „Rany i blizny małej ojczyzny” – „Około godziny 

Remiza OSP Rudnik Mały

Zachowana chałupa rodziny Haczyków z 1929 r. w Rudniku Małym
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dziesiątej w wielkim nieładzie zaczęła się ucieczka 
różnych formacji wojsk… Drogą galopowali małymi 
grupkami i pojedynczo ułani ze swoimi lancami. Ga-
lopowały za nimi również samotnie spienione konie 
bez jeźdźców, które miejscowi ludzie usiłowali bez-
skutecznie zatrzymać. Przez pola, krzaki i laski ucie-
kali niemiłosiernie zmęczeni piechurzy, porzucając 
po drodze skrzynki z amunicją i cały cięższy ekwipu-
nek. Niektórzy z nich uciekali boso… Widząc bezład-
ną ucieczkę wojska polskiego, naszych obrońców, 
miejscowa ludność uległa panice. Wszyscy zaczęli 
pakować najbardziej potrzebne rzeczy, ładować na 
wozy i w pośpiechu odjeżdżać na wschód bez ładu  
i składu, i jakiegokolwiek planu… Cały inwentarz żywy 
we wsi, jak krowy, kozy i świnie został wypuszczony 
z obór i łaził bezładnie po łąkach i polach… We wsi 
zapanowało olbrzymie zamieszanie, zgiełk, krzyki  
i płacze. Wmieszaliśmy się w bezładny potok ucieka-
jącego wojska… Cały czas, jak tylko opuściliśmy wieś, 
z wielkim świstem przelatywały nad nami pociski 
artyleryjskie i wybuchały gdzieś w okolicy Łysieckiej 
Góry. Słysząc ten świst, każdorazowo miałem wra-

żenie, że pocisk ten tym razem spadnie już na nas. 
Budziło to wśród nas wszystkich wielki strach i nie-
pewność chwili.” Prawie wszyscy mieszkańcy opuścili 
wieś. Część ludzi dotarła tylko do sąsiedniego Rud-
nika Wielkiego, skąd powróciła do swoich domów 
jeszcze tego samego dnia.

Wojna i okupacja miały swoje ofiary wśród miesz-
kańców Rudnika. Już w trakcie działań wojennych 
zginął Jan Masłoń, żołnierz Brygady Podhalańskiej,  
a kilku rudniczan dostało się do niewoli, z której 
udało im się szczęśliwie powrócić. W czasie okupa-
cji kilkudziesięciu młodych wywieziono na roboty  
w głąb Niemiec, niektórych zesłano do obozów kon-
centracyjnych (m.in. w Auschwitz). W Oświęcimiu 
śmierć ponieśli: Bronisław Pakuła, Kazimierz Oleksik, 
Stanisław Buła, Jan Mościński i Bronisław Wachowicz. 
Kilku (m.in. Józef Sirek, Stanisław Kucharczyk, Józef 
Ziora) zostało bestialsko zamordowanych przez żan-
darmów z Koziegłów i Siedlca Dużego. Posterunek 
żandarmerii w Siedlcu Dużym słynął na okolicę ze 
szczególnie brutalnego znęcania się nad ludnością 
polską. Od jesieni 1943 roku nowym komendantem 

został Franz Vonke. Zbrodniarz ten znany był w całym 
rejonie z wielkiego okrucieństwa. Szubienice, szczu-
cie psami, tortury stanowiły codzienny rytuał tego 
oprawcy. Z jego rozkazu lub z jego ręki zginęło wie-
lu niewinnych, często przypadkowych ludzi. On był 
sprawcą śmierci wymienionych gospodarzy z Rudni-
ka Małego. Na początku 1944 roku żandarmi z Woźnik 
aresztowali Józefa Sirka pod niesłusznym zarzutem 
kradzieży sztucznego nawozu we dworze w Czarnym 
Lesie i przekazali zatrzymanego do Siedlca Dużego. 
Tu miejscowi oprawcy torturowali go przez tydzień  
i zakatowali na śmierć. Dwaj mieszkańcy Rudnika Ma-
łego, Stanisław Kucharczyk i Józef Ziora, podejrzani 
o współudział w kradzieży nawozu, ukrywali się pra-
wie przez cały rok. 4 grudnia 1944 roku zostali jednak 
zatrzymani przez żandarmów w Koziegłowach i tam 
po wielkich torturach tej samej nocy zamordowani. 
Zabici zostali wywiezieni do Woźnik i pochowani na 
miejscowym cmentarzu. Wielu rudniczan, aby unik-
nąć tortur, a nawet śmierci, chroniło się w pobliskich 
lasach. Niektórzy zasilali szeregi partyzantki. W lasach 
rudnicko – siedleckich działały zbrojne grupy Polski 
podziemnej, m.in. oddział Armii Krajowej kierowany 
przez Władysława Musialika. Miejscowa ludność nie-
raz dawała partyzantom żywność i nocleg.

Z 18 na 19 stycznia 1945 roku Armia Radziecka do-
tarła do Rudnika Małego. Mieszkańcy z wielką rado-
ścią przyjęli żołnierzy sowieckich jako wybawicieli. 
Wkrótce jednak uczucie do Sowietów przybrało cha-
rakter mieszany. Czerwonoarmiści bowiem plądro-
wali, kradli, gwałcili, ogólnie rzecz ujmując siali po-
wszechne przerażenie. Przypadki grabieży i gwałtów 
dotyczyły nie tylko terenów pobliskiego Śląska, ale 
dotknęły również miejscowości parafii Starcza, nie 
wyłączając Rudnika Małego. Takie postępowanie So-
wietów i aresztowania Polaków, związanych z Armią 
Krajową przez radziecką bezpiekę (NKWD) i komu-
nistyczny Urząd Bezpieczeństwa spowodowały, że  
w Koziegłowach i okolicznych miejscowościach dzia-
łał oddział zbrojnego podziemia, dowodzony przez 
Władysława Musialika (pseudonim „Bolesław”). Żoł-
nierze „Bolesława” podlegali „Ponuremu”, czyli Je-
rzemu Kurpińskiemu, który tworzył oddziały leśne or-

Gminna oczyszczalnia ścieków 
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ganizacji „Nie” w okręgu częstochowskim. Zadaniem 
tych grup, nazywanych przez komunistów „bandami 
reakcyjnego podziemia”, a określanych w wolnej Pol-
sce żołnierzami wyklętymi, była walka o przywrócenie 
niepodległej i demokratycznej Polski. W okresie swej 
działalności oddział „Bolesława” likwidował przede 
wszystkim funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 
i Milicji Obywatelskiej, aktywistów Polskiej Partii Ro-
botniczej oraz żołnierzy Armii Radzieckiej. Wiosną 
1947 roku władze komunistyczne ogłosiły amnestię. 
Skorzystało z niej około 20 żołnierzy „Bolesława”  
i oddział zaprzestał walki.

Jeszcze po 1945 roku większość domów w Rudni-
ku Małym była drewniana i kryta słomą. Stąd we wsi 
miały miejsce liczne pożary. Największy pożar zabu-
dowań mieszkalnych wybuchł w 1948 roku. Spłonęło 
wtedy prawdopodobnie siedem chałup.

W latach pięćdziesiątych XX wieku zelektryfikowa-
no wioskę, zlokalizowano bazę magazynowo-trans-
portową kółek rolniczych i zlewnię mleka oraz wy-
stawiono drewnianą remizę strażacką. W kolejnym 
okresie dobudowano do strażnicy murowany garaż i 
świetlicę, a w latach 80. rozebrano drewnianą część 
obiektu i postawiono murowaną.

W Rudniku Małym przy granicy z miejscowością 
Pakuły (gmina Woźniki) zachowała się kapliczka 
domkowa z figurką św. Jana Nepomucena z 1711 
roku. Ten czeski święty był patronem spowiedzi i 
ochrony przed powodzią. Świątek stoi w sygnaturce 
zamykanej oszklonymi drzwiczkami. Tradycja głosi, 
że barokowa figurka była wyrzeźbiona z drewna he-
banowego, przywiezionego z dalekich Indii. Rzeźbę 
zapewne wykonał nieznany miejscowy artysta lu-
dowy. Kapliczka została zbudowana z polnego ka-
mienia zlepionego piaskiem i gliną. Z pewnością w 
późniejszym już okresie otynkowana i wielokrotnie 
pomalowana. Pokryta kopertowym daszkiem z de-
sek, zabezpieczonych papą. W przeszłości bryła ka-
pliczki przykryta była gontem. Szczyt daszku zwień-
czony maleńką wieżyczką z krzyżykiem i metalową 
chorągiewką. Chorągiewka, na której widnieje napis:” 
R(oku) P(ańskiego) 1711”, nie jest oryginalna. Została 
dorobiona w czasie późniejszym, gdyż pierwotna 

zaginęła. Intencje usytuowania zabytku za wsią w la-
sku, przy cieku wodnym i dawnej granicy mogą być 
dwie. Jedna to taka, że obiekt sakralny powstał w 
miejscu, gdzie grzebano zmarłych w wyniku epide-
mii cholery w 1654 roku i latach następnych. Druga, 
bardziej prawdopodobna łączy się z miejscem prze-
praw przez wodę (mały strumyk) za granicę państwa. 
Rudnik Mały był bowiem aż do 1922 roku miejscowo-
ścią przygraniczną. W przeszłości biegła tu granica, 
najpierw między Śląskiem a Rzeczpospolitą, później 
pomiędzy Prusami (Niemcami) a Rosją.

Pod koniec 1970 roku sołectwo liczyło 440 ludzi. W 
grudniu 1977 roku liczba mieszkańców wsi zwiększy-
ła się do 503, a w 1988 roku nieznacznie obniżyła się 
do 500. W 2000 roku w wiosce żyło 499 rudniczan,  
a dziesięć lat później już 535. Natomiast w 2015 roku 
stan ludności Rudnika Małego znów zmalał do 528 
osób.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w miejscowo-
ści wybudowano wodociąg (1994r.) i kanalizację 
sanitarną (2000r.), położono nakładki bitumiczne 
na ulicach: Spokojnej (2004r.), Łąkowej (2006r.), 
Granicznej (2009r.) i Sosnowej (2010r.). Założono 
oświetlenie uliczne na odcinku od skrzyżowania do 

remizy (2005r.), od skrzyżowania do przedszkola  
w Starczy – ul. Targowa (2009r.) i ulicy Granicznej 
(2009r.) oraz urządzono świetlicę wiejską (2009r.). W 
2014 roku przebudowana została nawierzchnia drogi 
głównej przez wieś, czyli ulicy Śląskiej i wybudowany 
ciąg pieszo –rowerowy. Ścieszkę rowerową i chodnik 
wykonano również od Rudnika Małego do Starczy. 
W roku następnym przy tej ścieżce urządzono dwie 
siłownie zewnętrzne. W 2019 roku przeprowadzono 
termomodernizację remizy strażackiej i przebudowa-
no ulicę Łąkową.

Dziś Rudnik Mały, leżący nad Kamieniczką, liczy 
527 mieszkańców (stan na 31.12.2018r.) i ma pra-
wie 522 hektary powierzchni. W sołectwie znajdują 
się: remiza strażacka z pomieszczeniami siłowni i 
świetlicy wiejskiej, boisko sportowe do piłki noż-
nej (z 2012 r.), miejsce rekreacji, plac zabaw (odda-
ny do użytku w 2013 roku), boisko do koszykówki  
i siatkówki (wykonane w 2015 r.), gminna oczyszczal-
nia ścieków, cmentarz grzebalny, zakład przetwór-
stwa ryb, sklep ogólnospożywczy i kilka zakładów 
usługowych. W wiosce jest usytuowanych pięć przy-
stanków autobusowych, z których można dojechać 
do Częstochowy i Starczy. 

Boisko sportowe  i przyległe tereny rekreacyjne w Rudniku Małym
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WŁASNA

Miejscowość Własna zalicza się do najstarszych w 
gminie Starcza. Możliwe, że początki osadnictwa na 
terenie omawianej wsi sięgają XV wieku. W 1439 roku 
została odnotowana działalność kuźnicy Jurga (Jur-
gowskiej), będącej własnością rodziny Koziegłow-
skich. Pod koniec XV wieku (1497 r.) pracował w niej 
kuźnik Andrzej Brusiek (Brusyek). Położenia tej kuź-
nicy źródła dokładnie nie określają, lecz najprawdo-
podobniej znajdowała się ona w tym miejscu, gdzie 
w następnym wieku funkcjonowała kuźnica Własna. 
Tak więc osada na pewno istniała już w II połowie 
XVI wieku. Wtedy to jedno ze źródeł poinformowało 

o założeniu kuźnicy Własna przez Andrzeja Swan-
ka w 1563 roku. Dokument ten podał, że: „Andreas 
Czwaniek, który założył wytwórnię żelaza nad rzeką 
Camienica w miejscu nazwanym „Wlosna”, otrzymał 
różne przywileje i prawo szukania metalu”. Kuźnica 
ta została odnotowana też w „Lustracji wojewódz-
twa krakowskiego 1564 r.” Lustratorzy m.in. zapisali 
taką informację: „Ukazał kuźnik przywilej na kuźnicę 
w lesie nazwanym Włoszna na rzece Kamienicza, 
nadto posiadał trzy stawy obok rzeki, że na jednem 
będą 2 piece dymarskie, a na drugim młot, a trzeci 
staw na wierzchu dla zatrzymania wody…” 

 Kuźnica Własna, zwana również od swego zało-
życiela kuźnicą Swankowską bądź Szwankowską, 
była jednym z większych zakładów hutniczych w 
starostwie olsztyńskim. Drugim po kuźnicy Osiny. 
Od początku posiadała 2 piece dymarskie, a w 1581 

roku miała 6 kół napędowych i zatrudniała 22 ro-
botników. Kuźnica Swankowska należała do parafii 
Koziegłowy i według wizytacji z lat 1598 i 1618 da-
wała daninę na rzecz miejscowego proboszcza w 
wysokości jednego wozu żelaza rocznie. Już w 1582 
roku przeszła w ręce szlacheckie. Najpierw mieli ją 
Mikołaj Małuski i jego małżonka Jadwiga Masło-
wicka, uzyskawszy w 1582 roku od króla Stefana 
Batorego prawo dożywocia do tej kuźnicy. Później 
znalazła się w użytkowaniu Jana Ocieskiego, którą 
otrzymał od brata Joachima. Ostatnim właścicielem 
tej „fabryki” żelaza był Mikołaj Wolski, od 1613 roku 
starosta olsztyński. Jeszcze przed śmiercią (1630r.) 
Wolski zlikwidował kuźnicę Własną (również Za-
wadę i Nieradę), ze względu na powycinane lasy i 
brak drewna do palenia w piecach dymarskich. Po 
upadku kuźnicy Własna w 1630 roku, na gruntach 

Wiata i siłownia zewnętrzna. w otoczeniu lasu w Rudniku Małym Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Targowej z Rudnika Małego do Starczy
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należących do niej lokowano wioski i założono młyn wodny. Zaś 
pozostałe włości włączono do dworu w Poczesnej, tworząc z nich 
później folwark Klepaczka.

Po raz pierwszy Własna jako wioska została wzmiankowana w 
1619 roku wśród miejscowości należących do parafii Koziegłowy. 
Nazwa osady pochodzi od lasu Wlostna (mylnie odczytanego i 
różnie zapisanego przez wydawców tekstu źródłowego jako Wlo-
stwa, Wostwa, Mostwa, Mostna i Mostua), wymienionego w doku-
mencie króla Kazimierza Wielkiego z 1341 roku. Dawniej Własną 
źródła określały też Kuźnicą Własną, Kuźnicą Swankowską, Wło-
szną i Włosną.

W czasach I Rzeczypospolitej osada znajdowała się w granicach 
klucza Poczesna starostwa olsztyńskiego (powiat lelowski, wo-
jewództwo krakowskie). Pod względem administracji kościelnej 
Własna najpierw należała do parafii Koziegłowy, później (od listo-
pada 1785 r.) Poczesna, a od 1911 roku do parafii Starcza.

W 1631 roku Własna posiadała młyn i karczmę, a zamieszkiwało 
ją 13 gospodarzy. Przed 1660 rokiem w wiosce żyło też 13 podda-
nych (4 kmieci i 9 zagrodników), natomiast w roku przeprowadza-
nia lustracji, czyli w wymienionym było tylko 7 chłopów (2 kmieci i 
5 zagrodników). Kmiecie pracowali na pańskim polu 3 dni sprzężaj-
ne w tygodniu, a zagrodnicy 2 dni piesze.

W dobie Sejmu Wielkiego (1788 – 1792) znajdowały się we Wła-
snej: młyn (właściciele – rodzina Szyjów), karczma i stary browar. 
W 1787 roku osada liczyła 102 mieszkańców, w tym 4 Żydów. 
Dwa lata później (według Taryf i tabel podymnego) w 19 domach 
(karczma żydowska, młyn, 15 chałup o 1 gospodarzu, 1 dom o 2 
gospodarzach oraz 1 bez gruntu i ogrodzenia) mieszkało 81 osób 
(41 mężczyzn, 40 kobiet). W tej liczbie 3 ludzi to wyznawcy ju-
daizmu. Inne źródło (Spis ludności parafiami z lat 1790 – 1792) 
podaje, że w wiosce stało 18 zabudowań, w tym 1 dom strażnika 
konnego komory częstochowskiej i 1 zagroda żydowska. W bu-
dynkach owych żyło 97 ludzi (52 mężczyzn, 45 kobiet), w tym 9 
starozakonnych. W 1791 roku wieś miała 18 domów i 98 miesz-
kańców (52 płci męskiej, 46 płci żeńskiej), w tym 3 szlachciców 
i 11 wyznawców religii mojżeszowej. Żydzi należeli do kahału w 
Janowie.

W 1827 roku we Własnej żyło 237 osób w 21 budynkach 
mieszkalnych, a w 1893 roku w 38 zabudowaniach (z młynem 
i karczmą) było 283 mieszkańców, z tego w młynie zamiesz-
kiwało 13. Mieszkańcy Własnej, Starczy i Łyśca pod koniec XIX 
wieku czynili starania o przynależność do istniejącej od 1870 
roku parafii Kamienica Polska, ze względu na bliższą odle- Chałupa Kazimierza Ochockiego we Własnej z 1920 roku (fotografia z lat 80.). Rozebrana wiosną 1993 roku

Zabudowania młyńskie we Własnej
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głość do tamtejszego kościoła niż do Poczesnej.  
W aktach dekanatu częstochowskiego zachowała się 
prośba chłopów Własnej z 1884 roku, którą podpisa-
ło 20 osób.

 W 1933 roku obszar wioski wynosił 269 hektarów, 
w tym 138 ha ziemi ornej. W 49 domach, jakie wów-
czas we wsi stały, żyło 378 ludzi (178 mężczyzn, 200 
kobiet). W tym okresie w miejscowości funkcjonowa-
ły: młyn wodny i ochronka. Ochronka, czyli przed-
szkole została założona w roku szkolnym 1922/1923. 
Młyn wodny, stojący przy końcu wsi nad Kamienicz-
ką, początkowo należał do rodziny Szyjów (XVIII i XIX 
w.), później zarządzali nim Morawcowie, następnie 
Nowaki, a w końcu Imiełowscy. Stary drewniany młyn 
spłonął w 1935 roku. Nowy murowany obiekt wybu-
dowano jeszcze przed II wojną światową. Jedyny na 
omawianym terenie młyn gospodarczy zaprzestał 
pracować w 1991 roku i w dalszych latach jego zabu-
dowania popadły w ruinę. 

2 września 1939 roku Własna została zajęta przez 
wojska niemieckie. Większość chłopów opuściła 
swoje domostwa, uciekając przed nieprzyjacielem 
w kierunku Janowa i Żarek. Tylko nieliczni pozostali 
w swoich zagrodach. Z ucieczki wrócili do swoich 
chałup zaraz po przejściu frontu, choć nie wszyscy. 
Nie powrócił, mający 25 lat Kazimierz Cuglewski, 
który 3 września we wsi Nierada został rozstrzelany 
w egzekucji dziesięciu zatrzymanych. Powodem roz-
strzelania sześciu mężczyzn z Nierady, trzech z Hu-
tek i jednego z Własnej był fakt znalezienia pistoletu  
u mieszkańca Nierady. W odwecie za to Niemcy 
zatrzymali dziesięciu napotkanych mężczyzn i roz-
strzelali ich na początku wsi (od strony Michałowa). 
Z ucieczki do swego domu we Własnej nie powró-
cił również siedmioletni chłopiec, Tadeusz Nowak.  
3 września w Zrębicach został rozstrzelany w ma-
sowej egzekucji powracających do swoich wiosek 
mieszkańców m.in. Nierady, Hutek i Starczy. Wszyscy 
rozstrzelani, w tym kobiety i dzieci byli potraktowani 
jako dywersanci.

 Podczas okupacji hitlerowskiej wielu młodych lu-
dzi, z reguły tych, którzy byli jeszcze stanu wolnego, Centrum wsi Własna ze świetlicą

Ośrodek zdrowia
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zostało wywiezionych w głąb Rzeszy do przymu-
sowych prac. Kilkanaście osób aresztowano i prze-
słuchiwano w więzieniu w Częstochowie. Znane 
aresztowanie grupy mężczyzn w okolicy Kamieni-
cy Polskiej miało miejsce w listopadzie 1939 roku. 
Wśród zatrzymanych byli m.in. bracia Strąkowie (Jan 
i Wiktor) z Rudnika Wielkiego oraz Antoni Wachowicz  
z Własnej. Mężczyzn aresztowano pod zarzutem wy-
sadzenia mostu na Kamieniczce w Romanowie. Za-
trzymanych najpierw torturowano, a 16 grudnia 1940 
roku kilku z nich , w tym braci Strąków rozstrzelano  
w Jaskrowie. Wachowicza od śmierci ponoć urato-
wała znajomość języka niemieckiego i przekonu-
jące wytłumaczenie oprawcom, że nie pochodzi  
z Kamienicy Polskiej. Kilka osób z Własnej zabrano do 
obozów koncentracyjnych, m.in. do Auschwitz. Do 
niemieckich obozów zagłady trafili: Bogdan Cichecki, 
Jan Górniak, Antonina Hajndrych, Piotr Huras, Stani-
sław Huras i Leon Sirek. 27 grudnia 1940 roku w obo-
zie Ohlsdorf w Hamburgu został spalony w kremato-
rium w wieku 24 lat Edward Szkop. Z rąk żandarmów 
w Siedlcu Dużym zginął Bolesław Matyja, ukrywający 
się tam po ucieczce z przymusowych robót w Niem-

czech. Schwytano go w domu siostry Eleonory Rupik 
i zaraz rozstrzelano, a siostrę wywieziono do obozu. 
Mimo nieustannie czyhającego niebezpieczeństwa, 
przez wszystkie lata okupacji we Własnej zorgani-
zowane było tajne nauczanie. W domu Jana i Fran-
ciszki Będkowskich uczyło się co roku pod kierun-
kiem nauczycielki Marii Marszałkówny, dochodzącej  
z Kamienicy Polskiej, kilkanaścioro dzieci z Własnej  
i Rudnika Wielkiego.

Własna do 1952 roku należała do gminy Rększowice 
z siedzibą w Hutkach. W latach 1952 – 1954 znalazła 
się w gminie Kamienica Polska, zaś w latach 1955 – 
1972 wchodziła w skład gromady Starcza. Kolejna 
reforma administracyjna w 1973 roku wcieliła Własną 
wraz z sąsiadującymi z nią wioskami ponownie do 
gminy Kamienica Polska. Na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 roku utworzono 
Gminę Starcza, a miejscowość Własna stała się jed-
nym z pięciu jej sołectw.

W czasach PRL-u do 1959 roku wioskę zelektryfiko-
wano, wybudowano przez wieś drogę bitą, a w 1980 
roku położono na tej drodze pierwszą nawierzchnię 
asfaltową.

W latach 90. XX wieku do wsi doprowadzono gazo-
ciąg (1993r.), wodociąg (1994r.) oraz sieć telekomu-
nikacyjną (1996r.). W pierwszym dziesięcioleciu XXI 
wieku wybudowano kanalizację sanitarną z dwie-
ma przepompowniami ścieków (2002r.) , wykona-
no 30 - arowy zbiornik wodny (2003r.) i urządzono 
miejsce rekreacyjne (2005r.). W 2011 roku dokona-
no przebudowy ulicy Nadrzecznej wraz z budową 
chodnika, z kolei w 2012 roku postawiono budynek 
świetlicy wiejskiej, w 2013r. urządzono plac zabaw 
dla dzieci, a w 2014 roku zagospodarowano centrum 
wsi poprzez wykonanie parkingu, chodnika i oświe-
tlenia ulicy Stawowej (w rejonie świetlicy wiejskiej).  
W latach 2016-2017 przebudowano całą ulicę Zdro-
wą oraz ulicę Stawową (od skrzyżowania do granicy 
z gminą Kamienica Polska). Wzdłuż ul. Zdrowej wyko-
nano z kostki brukowej ciąg pieszo-rowerowy.

W 1970 roku we Własnej mieszkało 433 ludzi.  
W końcu 1977 roku liczba ludności osady wzrosła do 
449 mieszkańców, a dziesięć lat później (1988r.) spa-
dła do 433. W 2000 roku wioska liczyła 418 ludzi, a w 
2010 roku o dwie osoby mniej, czyli 416. Natomiast  
w 2015 roku w sołectwie żyło tylko 399 osób.

Teren rekreacyjny i świetlica wiejska we Własnej
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Obecnie Własna, leżąca nad Kamieniczką, zajmuje 
prawie 290 hektarów powierzchni i liczy 391 miesz-
kańców (stan na 31.12.2018r.). Do końca 2015 roku 
była jedyną wsią w gminie zaopatrzoną we wszystkie 
podstawowe media (wodociąg, kanalizacja sanitarna, 
gazociąg, sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej). 
Sołectwo połączone zostało drogami o nawierzchni 
bitumicznej nie tylko ze Starczą i Zawadą, ale również 
z Łyścem i Rudnikiem Wielkim. W wiosce znajdują się: 
świetlica wiejska, miejsce rekreacyjne, kwiaciarnia, 
sklep z odzieżą (od czerwca 2018 roku) i kilka zakła-
dów produkcyjno – usługowych (m.in. wyrób mebli, 
mechanika pojazdowa, zakład fotograficzny, trans-
port towarów) oraz przystanek PKS. Z przystanku 
można dojechać codziennie kilkoma kursami pry-
watnego przewoźnika do Częstochowy przez Łysiec 
oraz do Starczy przez Rudnik Mały, a także jednym 
kursem PKS Częstochowa do Poraja. Na gruntach 
Własnej ulokowane są – należące do Starczy – ośro-
dek zdrowia, remiza strażacka i Urząd Gminy.

Staw wraz z terenami rekreacyjnymi w sołectwie Własna

Most na ulicy Zdrowej we Własnej
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Kosciół parafialny, obok baudynek plebanii
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WIESŁAW ROMAN SZYMCZYK

DZIEJE PARAFII KATOLICKIEJ W STARCZY
Początki parafii Kościoła Rzymskokatolickiego  

w Starczy sięgają pierwszego dziesięciolecia XX 
wieku. Wtedy to proboszcz z Poczesnej, ksiądz Jan 
Knorr, czynił starania o utworzenie nowej parafii  
w południowo-zachodnich wioskach podległego mu 
obszaru. Z myślą o przyszłej parafii w Starczy w 1910 
roku wybudowano fundamenty pod świątynię oraz 
plebanię. Budynek plebanii był murowany, przykryty 
pierwotnie papą, później dachówką ceramiczną. Zo-
stał rozebrany w 1993 roku. 

Z powodu braku funduszy w 1911 roku na fun-
damentach postawiono tylko tymczasową kaplicę 
drewnianą, do której dojeżdżał na niedzielne nabo-
żeństwa wikariusz z Poczesnej – ksiądz Ferdynand 
Cichocki. 

W lipcu 1911 roku biskup włocławski Stanisław Zdzi-
towiecki wydzielił wioski: Starczę, Klepaczkę, Łysiec 
i Własną z parafii Poczesna i erygował nową parafię 
Starcza. W dekrecie erekcyjnym, który nie zachował 
się, wymieniona została też Zimna Woda, choć nie 
stanowiła odrębnej wsi, lecz była przysiółkiem Star-
czy, a zabrakło Kolonii Klepaczki, która od początku 
należała do parafii Starcza. Zapewne ta maleńka wio-
ska została potraktowana jako część miejscowości 
Własna. W księgach metrykalnych Kolonia Klepaczka 
po raz pierwszy została zanotowana w 1932 roku jako 
Klepaczka Kolonja. Wcześniej, od 1924 roku występu-
je jako Klepaczka, a od 1926 roku jako Klepaczka Fol-
wark. 7 lutego 1919 roku do parafii przyłączony zo-
stał Rudnik Mały, a 15 maja 1922 roku – Rudnik Wielki. 
Obie wsie wyłączono z Koziegłów. Od tamtego czasu 
obszar parafii nie zmienił się.

Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. 
Ferdynand Cichocki , który pełnił swe obowiązki od 
27 lipca 1911 roku do 30 marca 1914 roku. Kolejny-
mi byli księża: Piotr Borycki (19.04.1914 - 15.09.1917), 
Tomasz Opasewicz (27.09.1917 - 18.10.1920), Zyg-
munt Jędrzycki (18.10.1920 - 16.03.1924), Wacław 
Kucharski (5.07.1924 - 10.10.1938), Stanisław Cesarz 

(12.10.1938 - 18.11.1942), Wacław Stępień (16.12.1942 
- 12.02.1947), Piotr Turlejski (15.02.1947 - 26.10.1961), 
Alfons Kotlewski (28.10.1961 - 27.03.1980), Stanisław 
Kopczyński (30.04.1980 - 10.07.1990), Czesław Ur-
gacz (12.07.1990 - 11.12.2000) i Janusz Witkowski (od 
27.12. 2000 r.). 

Zanim w Starczy wybudowano obecny kościół, pa-
rafianie modlili się w prowizorycznej kaplicy. Ksiądz 
Cichocki wyposażył ją w szaty i naczynia liturgiczne 
oraz monstrancję. Za zebrane wśród parafian pie-
niądze zakupił i zawiesił na wieżyczce dwa dzwony  
i jak zanotował w „Kronice parafii Starcza”: „radośniej 
i weselej zaraz było”. Wybudował też budynki gospo-
darcze, czyli stodołę i murowaną oborę, a do plebanii 
dostawił werandę i „sionkę od podwórza”, tzn. ganek.

Drugi proboszcz, ksiądz Piotr Borycki do parafii 
przyszedł w kwietniu 1914 roku. Stan wnętrza ko-
ściółka określił w następujący sposób: „Wielki Ołtarz 
stanowiły cztery kołki wbite w ziemię i na nich po-
kład z desek i stare tabernaculum. Nad ołtarzem był 
zawieszony obraz Trójcy Przenajświętszej wykonany 
bardzo nędznie, tak że w żaden sposób tolerowany 
być nie mógł w kościele, a tembardziej w ołtarzu. 
Ściany kościółka sklecone przez niesumiennego cie-
ślę lada jako poutykane mchem, pooblepiane gliną  
i pobielone wapnem. Przez owe ściany wiatr swo-
bodnie dął i wygwizdywał rozmaite arye. W ścia-
nach były cztery okna inspektowe. Jedne drzwi były  
w szczytowej ścianie niczem nie różniące się od wrót 
u stodoły. Nie było chóru, a tylko obok ołtarza wzno-
siła się estrada i na niej fisharmonia. Wewnątrz ko-
ściółka pod krokwiami nie było sufitu, czy podbitki, a 
na ziemi pokład z topolowych zgniłych i pokrzywio-
nych desek dopełniał obrazu nędzy.” Ksiądz wiedząc, 
że nowy kościół nie powstanie szybko, postanowił 
wziąć się za porządkowanie drewnianej kaplicy. Po-
dmurowano, podniesiono, przedłużono i otynko-
wano ściany budowli. Dano podbitkę z desek pod 
krokwiami. Wstawiono nowe okna (6 sztuk), wielkie 

drzwi w szczycie i małe z boku. Dobudowano chór 
i zakrystię. Urządzono nowy ołtarz z tabernakulum  
i nową ambonę. Dokonano zakupu chrzcielnicy, kon-
fesjonału, katafalku, świeczników i komody. W 1916 
roku pomalowano ściany wewnętrzne i zewnętrzne 
kościoła i wygląd obiektu sakralnego zmienił się na 
korzyść do tego stopnia, że ks. Borycki w kronice 
parafialnej odnotował. że: „kościółek przedstawia się 
bardzo sympatycznie i robi wrażenie kościoła, czy 
kaplicy zakonnic”. Czas poprawiania wizerunku domu 
Bożego przypadł niestety na lata pierwszej wojny 
światowej, a częste przemarsze wojsk i postoje przy 
plebanii wyrządziły wiele szkód. Żołnierze rozgrabili 
prawie wszystko drewno, przeznaczone na ogrodze-
nie i dalsze prace w kaplicy.

Ksiądz Borycki kazał również wytyczyć nową drogę 
do cmentarza przez grunty chłopskie i obsadzić ją  
i cmentarz brzozami. Odtąd do nekropolii, którą urzą-
dzono w 1913 roku jeszcze za księdza Cichockiego na 
gruntach Rudnika Małego, prowadziły dwie drogi.

W 1917 roku ks. Piotr Borycki zamierzał wystawić 
cegielnię, lecz nie uzyskał zgody większości parafian. 

Kolejny administrator parafii w Starczy, ksiądz To-
masz Opasewicz nie dokonał żadnych zmian w wy-
glądzie kościółka ani nie przeprowadził koniecznych 
remontów. Zajął się natomiast ogrodzeniem plebanii, 
wykopaniem studni i dobudową budynku gospo-
darczego. Pomalował podłogi, drzwi i okna w domu 
mieszkalnym oraz przykrył go dachówką ceramiczną. 
Dla organisty zakupił pokarczemną nieruchomość 
żydowską z kawałkiem pola i budynkami. Posiadłość 
ta długi czas służyła parafii jako organistówka i sprze-
dana została dopiero w latach pięćdziesiątych XX 
wieku. Ksiądz Opasewicz działał także w temacie gro-
madzenia materiałów do budowy nowego kościoła. 
W tym celu zabiegał w cegielni w Czarnym Lesie  
o kupno cegły po niższej cenie oraz nabył kamień  
z rozbiórki zabudowań w majątku ziemskim Klepaczka.

Po nim do Starczy przybył ksiądz Zygmunt Jędrzyc-
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ki, który zastał kościół w opłakanym stanie. Jak sam napisał: „Sługa miał 
lepszy przybytek niż Pan”. Plebanię bowiem ujrzał obszerną, zadbaną, po-
malowaną i ogrodzoną solidnym płotem, natomiast kościółek wyglądał na 
zaniedbany od zewnątrz i w środku i wciąż nie był ogrodzony. Ściany kaplicy 
były odrapane z odpadającym tynkiem. Dach przeciekał i groził zawaleniem. 
Wewnątrz kaplicy główny ołtarz był ubogi i zaniedbany, brakowało obra-
zów. Ksiądz Jędrzycki zdawał sobie sprawę, że w związku z kiepskim stanem 
przybytku Pańskiego, należy dążyć ze wszystkich sił do szybkiej budowy no-
wego murowanego kościoła. Na początku jednak postanowił „ożywić choć 
trochę wnętrze kaplicy”. Pożyczył więc od sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  
z Częstochowy olejny obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa do wielkiego 
ołtarza i kupił drewniane figurki świętych apostołów Piotra i Pawła. W darze 
otrzymał oszklone dyptychy (tabliczki z napisami) „i jakoś ołtarz przyjął inny 
wygląd”. Ks. Jędrzycki wiedział, iż siłami samych wiernych nie da się zbudo-
wać kościoła, dlatego zamierzał zaciągnąć rządową pożyczkę na zakup ma-
teriałów budowlanych ze spłatą w ciągu 27 lat. Parafianie jednak nie wyrazili 
na to zgody w obawie, że ”ani oni, ani ich dzieci nie wypłacą się rządowi z 
długu”. Duchowny , chcąc nie chcąc, wziął się za remont skromnego domu 
Bożego i wyposażył go w potrzebne sprzęty i święte obrazy. Kaplicę otyn-
kowano z zewnątrz i w środku. Dach pokryto nową papą i posmarowano 
smołą. Ściany wewnętrzne zostały pomalowane farbą klejową, a ołtarze, 
drzwi, okna i ławki farbą olejną. Dzięki ofiarodawcom zakupiono ikonę Mat-
ki Boskiej Anielskiej, stacje drogi krzyżowej oraz 100 -kilogramowy dzwon 
„Andrzej”. Poprzedni dzwon zrabowali Niemcy w czasie działań wojennych.

W kwietniu 1923 roku świątynia została okradziona z przedmiotów  
i szat liturgicznych. 

 Ksiądz Zygmunt Jędrzycki założył w Starczy przy parafii biblioteczkę dla 
młodzieży, którą wyposażył z własnych funduszy w około 140 książek.

Dopiero następny proboszcz, piąty już z kolei, ksiądz Wacław Kucharski był 
budowniczym nowego okazałego i ciekawego architektonicznie kościoła, 
służącego starczańskim katolikom do dziś. Także temu kapłanowi nie było 
łatwo rozpocząć budowę obiektu sakralnego. Po dwóch latach przekony-
wania mieszkańców o konieczności budowy kościoła, wreszcie w lipcu 1926 
roku uzyskał ich zgodę. Proboszcz pokonał też inne przeszkody (m.in. utrud-
nienia ze strony powiatu) i przystąpił do gromadzenia środków finansowych 
na pokrycie kosztów materiałów budowlanych i robocizny. Organizował 
ludzi do pomocy przy budowie. Konsultował projekt świątyni z architektami  
i murarzami oraz doglądał okiem dobrego gospodarza wykonawstwo.

Obecny kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej wybudowany został w latach 1928-1934. Powstał z kamienia 
piaskowego i cegły. Reprezentuje styl neobarokowy. Jest jednonawowy 
z wieżą na froncie. Budynek pierwotnie pokryto dachówką ceramicz-
ną. W środkowej części dachu usytuowana została stylowa wieżyczka.  Wnętrze kościoła
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We wnętrzu kościoła po obu stronach nawy mieszczą się dwie kaplice. W jednej 
(prawej) znajduje się obraz Serca Jezusowego, w drugiej (lewej) mieści się obraz 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W świątyni są trzy ołtarze, główny w prezbite-
rium i dwa boczne w kaplicach. Wielki ołtarz został wykonany z drewna przez 
artystę – rzeźbiarza, Franciszka Jarzynę z Lipicz koło Sieradza kilkanaście lat 
później, bo dopiero w 1946 roku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Mat-
ki Bożej Częstochowskiej zasłaniany wizerunkiem św. Andrzeja Boboli, patrona 
kościoła. Po bokach ołtarza znajdują się dwie rzeźby biskupów: św. Stanisława i 
św. Wojciecha. Nad przednią częścią nawy znajduje się chór. Najpierw do grania 
tam służyła fisharmonia, a następnie organy. 

Nowy kościół wystawiono w miejsce drewnianej kaplicy, którą w trakcie budo-
wy świątyni stopniowo rozbierano do 1930 roku. 29 września 1935 roku obiekt 
sakralny został konsekrowany przez częstochowskiego biskupa Teodora Kubinę. 

Ksiądz Wacław Kucharski zamierzał jeszcze wybudować dom katolicki, lecz nie 
uzyskał na to zgody parafian. Rozgoryczony taką postawą wiernych w paździer-
niku 1938 roku odszedł ze Starczy do Koziegłówek. Tam zmarł 21 sierpnia 1948 
roku. Zgodnie z jego ostatnią wolą, został pochowany na cmentarzu grzebalnym 
w Rudniku Małym. Parafianie starczańscy, w dowód wdzięczności i zasług dla 
długoletniego proboszcza, budowniczego kościoła, ufundowali pomnik – gro-
bowiec, który został poświęcony w 1951 roku.

Na lata zarządzania parafią przez ks. Stanisława Cesarza przypadło porządko-
wanie zaniedbanego cmentarza grzebalnego. Proboszcz w kronice parafialnej o 
zastanym cmentarzu odnotował: „To „miasto umarłych” miało okropny widok. 
Groby zapadnięte, rozrzucone po cmentarzu we wszystkich kierunkach, zaro-
śnięte zielskami i dzikimi krzakami, brak alejek i ogrodzenia czyniły z cmentarza 
jakiś dziki step, na którym często bose pastuszki pasły krowy.” Duszpasterz razem 
z parafianami wytyczył alejki i ogrodził cały cmentarz betonowymi słupkami i 
stalową siatką. Zaznaczyć trzeba, że słupy i znaczna część siatki były zakupione 
już przez poprzednika. 

W okresie okupacji niemieckiej katolicy w Starczy stracili najpierw organistę 
Władysława Kucharczyka, a następnie w listopadzie 1942 roku swojego probosz-
cza ks. Stanisława Cesarza. Hitlerowcy wywieźli ich do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. Organistę tam zamordowano. 

W 1946 roku staraniem księdza Wacława Stępnia sprawiono w kościele nowy 
ołtarz główny. Kilkuletnie problemy związane z wykonaniem tego ołtarza ksiądz 
Stępień opisał tak: „Pracy nad budową wielkiego ołtarza podjął się Franciszek 
Jarzyna z Lipicz koło Sieradza. Człowiek uczciwy i mający smak artystyczny. 
Umowę spisaliśmy w 1943 r., sądząc, że za rok będzie ołtarz gotowy. Parafian 
ogarnęła radość. Oczywiście nie można było przeprowadzać żadnych zbiórek, 
jedynym źródłem była niedzielna tacka. I trzeba przyznać, że ochotnie i dużo 
dawano. W 1944 r. zabrali Niemcy p. Jarzynie część rzeźb gotowych do ołtarza, 
trzeba było odczekać, aż Niemcy kark skręcą. Dopiero w 1945 r. przystąpiono 
do pracy, parafianie ciągle naglili, a po wojnie trudno było znaleźć robotnika. Organy w kościele w Starczy
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Wreszcie w grudniu przed Bożym Narodzeniem 
sprowadzono ołtarz w stanie niewykończonym  
z majstrami na plebanię, by obecność ich zachęciła 
do składek. Po czterech miesiącach na Wielkanoc 
1946 stanął wreszcie ołtarz w kościele, ale brakowało 
figur. Figury zrobiono na odpust (26 sierpień) i wtedy 
dopiero mogło dokonać się poświęcenie. Widząc ra-
dość parafian z nowego ołtarza („mówię wam, nasz 
ołtarz najpikniejszy”), wykorzystałem tę chwilę, by 
zaproponować budowę ambony”. Wykonawstwa 
ambony podjął się ten sam artysta Jarzyna. Prace roz-
począł jeszcze za ks. Stępnia w 1946 roku, a zakoń-
czył następnego roku już za kolejnego proboszcza, 
księdza Turlejskiego.

Na początku 15-letniej posługi ks. Piotra Turlejskie-
go wyremontowano budynki gospodarcze. Renowa-
cji wymagała też organistówka – „budynek choć nie 
stary mocno „sfatygowany” i na skutek niedopilnowa-
nia (czas wojny trudny) grożący ruiną”. Stąd parafianie 
z proboszczem podjęli decyzję o gromadzeniu mate-
riałów i budowie nowej organistówki, ale „nie na sta-

rym miejscu, lecz bliżej kościoła na placu obok szko-
ły naprzeciw plebanii”. Budowę rozpoczęto w 1950 
roku, a zakończono w 1952 roku (w stanie surowym). 
W budynku organistówki mieściły się: mieszkania dla 
organisty i sala parafialna, zamieniona w 1963 roku 
na salkę katechetyczną. Wcześniej, bo jeszcze w 1949 
roku „podjęto myśl o budowie organów. Pracy budo-
wy podjęła się firma Pietrzak – Komorowski Włocła-
wek”. W 1951 roku zakupiono do kościoła zegar oraz 
poddano renowacji obraz świętej Teresy. W 1955 roku 
wzmocniono 12. klamrami (ankrowano) popękane 
sklepienie kościoła, naprawiono rynny, dach na kapli-
cy św. Teresy i kominek nad zakrystią. W 1957 roku ze-
lektryfikowano świątynię, a dzięki ofiarności parafian, 
w tym braci górniczej przerobiono żyrandol i kinkiety 
świecowe na elektryczne. Odtąd „kościół oświetlony 
przybrał nowy strój – zwłaszcza wieczorowe nabo-
żeństwa będą ożywione i milsze przy elektryczności, 
na którą tak tęskliwie wyglądaliśmy”. Rok później 
wnętrze kościoła zostało artystycznie pomalowane. 
Konieczność prac malarskich tak opisał ks. Turlejski 

pod datą 1958 roku: „Obecnie po oświetleniu kościo-
ła zauważa się potrzebę malowania. Stare już spadło, 
przez robotę instalacyjną nastąpiły liczne rysy, plamy. 
Nie da się spokojnym okiem na to patrzeć. Podjęto 
myśli malowania. Stworzono Komitet. Zebrano skład-
ki. Zbudowano rusztowanie. Dość sporo kłopotu było 
z obraniem pracowników. Komisja Art.(Artystyczno – 
przypis autora) Budowlana przy Częstochowskiej Ku-
rii odradzała nam polichromię, godząc się raczej na 
fresk. Komitet posyła delegację do Kurii Djecezjalnej 
przedstawiając 3 plany przez 3ch różnych malarzy 
wykonanych. Wybrano plan p. Konarskiego z Krako-
wa z p.(pewnymi – przypis autora) poprawkami. Pra-
cę malarską przeprowadził p. art. Franciszek Kramarz 
z Krakowa i Antoni Zezik z Chrzanowa. Wielce ofiarnie 
pomagał im p. Józef Główczyński z Zawiercia. Pra-
ca trwała ponad 3 miesiące. Ludzie skoro zobaczyli 
pierwsze rysy i znaki nabrali zaufania – składki dawali, 
bo pragnęli mieć czysto i ładnie w domu Bożym. Pra-
cę ukończono w początkach października. Po odję-
ciu rusztowania, kościół przyjął odmienny, dostojny 
wygląd. Wszystkim się podoba – zarówno obrazy jak  
i dekoracja”. W innym miejscu ksiądz dodał: „Po-
lichromia ujmuje wszystkich swoją sztuką – kolory 
intensywne i tak umiejętnie zebrane, że nie rażą,  
a raczej w zespole harmonijnie grają”.

W 1959 roku obiekt sakralny wzbogacił się o cera-
miczną posadzkę. Okoliczności wykonania nowej 
posadzki duchowny – kronikarz opisał następująco: 
„Po dokonaniu malatury kościoła – aż się prosi okryć 
cementową podłogę posadzką. W tym względzie Ks. 
Proboszcz po poradzie z komisją Art. Budowlaną 
robi starania o posadzkę. Wybiera terakotę najwięcej 
efektowną i ostatnimi czasy polecaną formą posadz-
ki trwałej i gustownej. Robi się zamówienie w Pań-
stwowej Firmie płytek kamionkowych w Opocznie. 
Materiał ten po wybraniu wzoru i dokonania planu 
układa się w arkusze, a potem sprowadza do miej-
sca żądania. Przysłano nam ją autem po Wielkano-
cy. Układa ją p. Roślak Jan z Łodzi biegły i fachowiec  
w tym kierunku, tak że na odpust św. Andrzeja, któ-
ry przypadł w tym roku na Zielone Świątki posadzka 
mieniła się swoją barwą i kunsztem. Wszystkim się 

Wnętrze kościoła – kaplica Miłosierdzia Bożego
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podoba – i całość kościoła – malatura z posadzką 
bardzo dobrze zestrojona miły przedstawia obraz”. 
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że i polichromia, i 
posadzka terakotowa, mimo upływu czasu, do dziś 
zdobią wnętrze świątyni.

W czerwcu 1959 roku biskup Stanisław Czajka 
zwizytował parafię Starcza, liczącą wówczas 2755 
wiernych i dokonał oceny osiągnięć materialnych 
miejscowego proboszcza, zapisując w protokole: 
„W ostatnim 5-cioleciu zrobiono przy kościele bar-
dzo dużo – wystarczy wymienić: ankrowanie stropu 
kościoła, który pękał pod naciskiem dachówki, po-
lichromię kościoła i posadzkę terakotową dobrze 
zharmonizowaną z polichromią, zelektryfikowanie 
kościoła i plebanii, wybudowanie ładnej organistów-
ki z salą parafialną”.

W latach 1959 – 1960 ogrodzono plac kościelny 
nowym płotem, tzn. siatką stalową zamocowaną 
do słupków zabezpieczonych minią przed korozją. 
Z kolei w 1960 r. zakupiono karawan dla przewozu 
zmarłych i sprzedano działkę ze starą organistówką. 
Pieniędzy ze sprzedaży nie starczyło nawet na prze-
czyszczenie i nastrojenie organów.

Pod koniec 1960 roku dla kościoła w Starczy zaku-
piono trzy nowe dzwony. 5 marca 1961 roku biskup 
częstochowski, Stefan Bareła dokonał poświęcenia 
dzwonów. Uroczystość konsekracji dzwonów ksiądz 
Turlejski tak opisał: „Po sumie J. Ex. w towarzystwie 
Ks. Dziekana (ks. W. Maciąga – przypis autora), Ks. 
Kapelana, Ks. Proboszcza z Wrzosowej, Ks. Prob.  
z Kamienicy Polskiej, Ks. Prob. z Poczesnej i miej-
scowego Proboszcza udali się na plac przykościelny, 
gdzie na specjalnym podwyższeniu udekorowanym 
zielenią i wstążkami srebrzyły się w blasku południo-
wego słońca dzwony. Największy, bo liczący 400 kg 
wagi dzwon poświęcono Matce Bożej Częstochow-
skiej, Patronce Parafii, drugi dzwon o wadze 280 
kg poświęcony św. Barbarze Patronce górników, 
których parafianie pracują w pobliskich kopalniach 
rudy żelaznej. Trzeci liczący 150 kg ofiarowany św. An-
drzejowi Boboli – Patronowi parafii. Ceremonia kon-
sekracji trwała dość długo, poświęcenie wody, mycie 
dzwonów, namaszczenie świętymi olejami, a potem 

dzwony w tonacji B, Cis, E rozgłosiły radosną wieść, 
że chcą nam towarzyszyć na drodze życia i wiązać na-
sze życie z Bogiem”. Dzwony zawieszono na wieży tuż 
przed Wielkanocą 1961 roku i do dziś zwołują wiernych 
na nabożeństwa.

W okresie probostwa księdza Alfonsa Kotlewskiego 
w październiku 1962 roku sprawiono pancerne taber-
nakulum. Dwukrotnie też remontowano organy (1963 
r. i 1971 r.). Za drugim razem dokonał tego miejscowy 
organista, Jan Kupczyk. W 1972 roku w kościele zało-
żono centralne ogrzewanie elektryczne, a rok póź-
niej odnowiono główne drzwi do świątyni. Z kolei  
w 1976 roku wykonano naprawę dachu i wież kościo-
ła. W „Kronice parafii…” kapłan zanotował: „Przepro-
wadzono remont dachów budynków gospodarczych. 
Wymieniono 300 dachówek na dachach plebanii 
i 150 gąsiorów na dachu kościoła parafialnego i na 
wieży wymieniono 100 dachówek”. Ksiądz Kotlewski 
wraz z parafianami zadbał również o cmentarz grze-
balny, który na nowo ogrodził, czyli „Starą zardzewia-
łą siatkę w roku 1971 zastąpiono nową cynkowaną. 
Betonowe słupy pozostały te same przy ogrodzeniu 
cmentarza”.

 Od czasów administrowania parafią przez księdza 
Kotlewskiego, proboszczom pomagają wikariusze. O 
pierwszym pomocniku proboszcza zapisano: „W mie-
siącu sierpniu 1961 roku przybył do parafii pierwszy 
w jej historii wikariusz. Na razie jako diakon, przygo-
towywał się do święceń kapłańskich – czekał na swój 
wik. (wikariat – przypis autora). Z polecenia kurii kiero-
wał całym życiem liturgicznym parafii a jednocześnie 
prowadził nauczanie religii w parafii w 2 punktach”. 
Tym wikariuszem był diakon Marian Cieśla. Został przy-
słany do Starczy przy końcu probostwa księdza Turlej-
skiego. Pełnił wtedy obowiązki katechety i organisty.

 W czasach, gdy parafią zarządzał ksiądz Stanisław 
Kopczyński postawiono przed kościołem na po-
stumencie figurę Matki Bożej Fatimskiej (1980 rok). 
Pomnik ten ufundował Jan Sobota, były parafianin. 
W latach 1982 – 1983 pokryto cały dach kościoła 
blachą miedzianą oraz powiększono i ogrodzono 
cmentarz grzebalny betonowym parkanem. Od 1987 
roku rozpoczęto budować nową plebanię, gdyż stara 
i wysłużona już nie nadawała się do dłuższego za-
mieszkania. Pod rokiem 1986 ksiądz Kopczyński na-
pisał: „Budynek plebanii zawilgocony a ściany pękają 

Kaplica przedpogrzebowa w Starczy
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coraz bardziej. Eksperci budowlani orzekli, że obiekt 
nie nadaje się już do remontu. Zachodzi konieczność 
budowy nowej plebanii. W roku 1986 gromadzono 
materiały budowlane. Załatwiano także wiele formal-
ności związanych z dokumentacją i uzyskaniem ze-
zwolenia na lokalizację budynku”. W lipcu 1987 roku 
grupa parafian rozpoczęła wykopy pod fundamenty. 
W wymienionym roku wykonano, oprócz fundamen-
tów, ściany i strop parteru. W następnym roku: „Bu-
dowa plebanii postępowała naprzód. Po zbudowaniu 
piętra i zasklepieniu stropu wykonano więźbę dachu. 
Dach pokryto deskami i papą”. W 1989 roku na papę 
położono blachę cynkową. Następnie otynkowano 
ściany wewnętrzne, wstawiono 18 okien na parterze, 
założono wszystkie drzwi oraz wykonano instala-
cję elektryczną. Budowę plebanii kontynuowano za 
następnego proboszcza, księdza Czesława Urgacza. 
Duchowny na widok wielkiego niedokończonego 
gmachu ze zdziwieniem stwierdził: „Jest to kolos, 
który ma 22 pomieszczenia, 48 okien nietypowych 
i 50 drzwi” i pytał „Kto mógł zatwierdzić takie plany 
i architekturę w parafii, która ma 3 tys. wiernych?...” 
O pracach wykończeniowych ksiądz pisał: „Rok 1992. 

Przyspieszam tempo wykonania plebanii. W starej 
z biedą przeżyłem zimę… Mocno naciskam na do-
tychczasowych wykonawców… angażuję nowych 
p. Leonarda Wasilewskiego z Własnej do wykonania 
lżejszych drzwi, podłóg, schodów i dużego stołu do 
stołowego pokoju. Ogrzewanie zlecam p. Markowi 
Księżykowi z Rud. (Rudnika – przypis autora) Małego. 
Piec do grzania miałem zrobił zięć Masiny z Bargieł. 
Cyklinowanie (podłóg – przypis autora) wykonał Ry-
szard Sikorski a malowanie Jacek Wasilewski, jeden ze 
Starczy, drugi z Własnej. Po świętach Wielkanocnych 
wykończa się łazienki i WC - fachowiec z Kamienicy 
Śląskiej p. Klyta. Wszystkie parapety i drzwi, a jest ich 
52 zakłada p. Walerian Masina z Piotrem Hurasem.” 
Budowę nowej plebanii ukończono w czerwcu 1992 
roku, a 4 lipca tegoż roku arcybiskup częstochowski, 
Stanisław Nowak dokonał poświęcenia domu para-
fialnego.

Ksiądz Cz. Urgacz był inicjatorem kapitalnego re-
montu okien i drzwi, odgromienia i zradiofonizo-
wania kościoła, pomalowania nawy głównej i kaplic 
bocznych (wraz z wszystkimi ołtarzami, obrazami 
i figurami) oraz zakrystii (1996 r.). On też uzupełnił 
brakujące utensylia (przybory) liturgiczne, m.in. za-
kupił monstrancję i kielich. Dzięki sponsorowi Joh-
nowi (Janowi) Sobocie z USA – pochodzącemu ze 
Starczy - wyposażył kościół w nowe wygodne ławki, 
dębowy konfesjonał i stopień do prezbiterium. Sam 
ufundował cztery konfesjonały - klęczniki. W 1996 
roku założono centralne ogrzewanie na olej opałowy 
(przez nagrzewnice i dmuchawy ciepłego powietrza). 
Wzmocniono fundamenty kościoła i wreszcie w ścia-
nach zewnętrznych zamurowano 420 otworów, po-
zostałych po rusztowaniach z czasów budowy. Wokół 
świątyni ułożono chodnik. Plebanię ocieplono styro-
pianem i położono tynk akrylowy oraz podłączono 
ją do sieci wodociągowej. Dom katechetyczny został 
wyremontowany i otynkowany. Urządzono przy nim 
asfaltowy parking. W Roku Jubileuszowym zbudo-
wano granitowe schody do drzwi głównych świątyni  
i ufundowano na cześć Ojca św. Jana Pawła II auto-
mat włączający dzwony w południe na Anioł Pański. 
Ksiądz Czesław Urgacz zmarł 11 grudnia 2000 roku  

w Starczy w wieku 73 lat. Został pochowany na cmen-
tarzu w swojej rodzinnej Czeladzi.

Kolejnym proboszczem starczańskiej parafii został 
ksiądz kanonik Janusz Witkowski. Administrowanie 
rozpoczął od prac związanych z osuszeniem i od-
wodnieniem plebanii i kościoła. 

W 2001 roku w domu parafialnym wymienio-
no sześć okien, usunięto zawilgoconą wykładzinę  
z lenteksu i ułożono posadzkę z płytek ceramicz-
nych na parterze, naprawiono przeciekający dach 
oraz podłączono budynek do kanalizacji sanitarnej. 
Doprowadzono gaz do plebanii i kościoła. W 2002 
roku wykonano iluminację obiektu sakralnego, czyli 
oświetlono go na zewnątrz. Wymieniono też częścio-
wo instalację elektryczną w kościele. Dwa lata później 
zakupiono nowy zegar na wieży kościoła i wymienio-
no 37 okien na plebanii. W 2004 roku, dzięki wielkim 
staraniom ks. J. Witkowskiego i ofiarności parafian, 
wybudowano kaplicę przedpogrzebową (w stanie 
surowym). W następnym roku kaplicę ukończono  
i oddano do użytku. 27 sierpnia 2006 roku, przy oka-
zji uroczystości odpustowej i wizytacji parafii przez 
arcybiskupa Stanisława Nowaka, kaplica przedpo-
grzebowa została poświęcona. 

 Wokół plebanii (2003 r.) i kościoła (2006 r.) ułożo-
no chodnik i wykonano parking z kostki brukowej. 
W 2007 roku w nowych oknach świątyni pojawiły 
się witraże z postaciami świętych Kościoła, związa-
ne tematycznie ze Sługą Bożym Janem Pawłem II  
i beatyfikowanymi oraz kanonizowanymi przez nie-
go Polakami. W tym samym roku został odnowiony 
nagrobek księdza Wacława Kucharskiego, budowni-
czego kościoła. Wymieniono również główne drzwi 
do świątyni, a także postawiono nowe ogrodzenie 
betonowe od strony sąsiada (zachodniej) i pola (pół-
nocnej). W następnym roku cały teren przykościelny, 
przylegający do ulic, ogrodzono nowym kutym pło-
tem, ustawionym na podmurówce z klinkierowej ce-
gły. Ksiądz kanonik zadbał również o dom parafialny 
zwany organistówką. W latach 2009 – 2012 w budyn-
ku tym otynkowano ściany, wymieniono okna i po-
krycie dachowe (z dachówki cementowej na blachę 
trapezową). Rok 2010 to czas prac modernizacyjnych 
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plebanii. Wtedy to częściowo wymieniono więźbę  
i pokryto dach blachą tytanowo-cynkową, wstawio-
no nowe drzwi wejściowe, a ściany zewnętrzne po-
wtórnie otynkowano. W 2013 roku dokonano wymia-
ny schodów i podłóg w 9 pomieszczeniach plebanii, 
w tym w mieszkaniu wikariusza. Wymieniono również 
podłogę pod ławkami w kościele. Rozpoczęto też re-
mont ścian wewnątrz kościoła. Skuto popękane tyn-
ki na cokole i obłożono dół ścian płytami z granitu.  
W następnym roku zakończono montaż boazerii 
granitowej, przebudowano prezbiterium, wykona-
no nowy ołtarz z granitu oraz poddano renowacji 
chrzcielnicę i nadstawę ołtarzową. Odnowienie 
domu Bożego przypadło do gustu większości pa-
rafian, co ksiądz Witkowski odnotował w „Kronice 
parafii…”: „Wierni bardzo pozytywnie wyrażali się na 
temat odnowionych elementów wystroju kościoła, 
jak również nowego ołtarza do celebrowania Eucha-
rystii oraz ambonki do głoszenia słowa Bożego, która 
została ustawiona w przedłużonym prezbiterium”.

30 kwietnia 2015 roku metropolita częstochowski ar-
cybiskup Wacław Depo dokonał uroczystego poświę-
cenia nowego ołtarza granitowego oraz odnowionych 
nadstaw ołtarzowych, chrzcielnicy, ambony i taber-
nakulum. W uroczystym nabożeństwie uczestniczyli 
księża z okolicznych parafii, w tym miejscowy kapłan 
mariawicki, włodarze gminy oraz licznie wierni.

W 2016 roku ks. Witkowski dokonał wymiany kotłów 
c.o. w kościele i na plebanii oraz zainstalował nowe 
nagrzewnice. Wykonano montaż boazerii granito-
wej i pomalowano zakrystię. Odnowiono figury Św. 
Floriana i Chrystusa Zmartwychwstałego oraz obraz 
Matki Bożej Wniebowziętej. W latach 2016 – 2018 na 
cmentarzu grzebalnym wybrukowano główne alejki.

Kościół w Starczy jest obiektem zabytkowym, wpi-
sanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Do parafii Starcza należy również kaplica mszal-
na pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena  
w Rudniku Wielkim. Obiekt ten ufundował w końcu 
XIX wieku na swoich włościach Jan Albert Rudnicki, 
właściciel folwarku w Rudniku Wielkim. Kaplica sta-
nęła w pobliżu zabudowań dworskich. Wieść niesie, 
że kapliczkę tę kazała wystawić dziedziczka Rudnicka, 

gdyż miała zbyt daleko do koziegłowskiego kościoła. 
Na początku XX wieku mieszkańcy Rudnika dobudo-
wali własnymi siłami nową część kaplicy (większą od 
starej) z polnego kamienia. W niedziele i święta na 
nabożeństwa dojeżdżali tu kapłani z macierzystej pa-
rafii, najpierw z Koziegłów, a od 1922 roku ze Starczy.  
W dzisiejszych czasach w kaplicy rzadko gromadzą się 
wierni. Wiosną przychodzą na nabożeństwa majowe 
i śpiewają litanię do Matki Bożej oraz pieśni maryjne, 
a w ciągu całego roku uczestniczą w sporadycznie 
odprawianych intencyjnych mszach.

Kaplica w Rudniku Wielkim jest dziś obiektem zabyt-
kowym. W jej wnętrzu znajduje się ciekawy ołtarz z 
cennym obrazem Matki Bożej Różańcowej. Do 1997 
roku w kapliczce wisiał też wartościowy olejny ob-
raz Matki Boskiej Koziegłowskiej oraz stała wiekowa 
metrowa figura świętego Jana Nepomucena. Święty 
był ubrany w czarną sutannę, białą komżę, a w prawej 

ręce trzymał krzyż. Tę drewnianą rzeźbę patrona ta-
jemnicy spowiedzi i ochrony przed powodzią wyko-
nał nieznany artysta ludowy. Tak obraz, jak i figura zo-
stały skradzione w październiku 1997 roku. Sprawców 
kradzieży bezcennych dla parafii dzieł nie wykryto. 
Nową postać św. Jana Nepomucena zakupił dla rud-
niczan ówczesny proboszcz – ksiądz Cz. Urgacz. On 
też przeprowadził częściowy remont kapliczki. 

Jego następca, ksiądz J. Witkowski w latach 2016 
– 2017 przeprowadził generalne odnowienie rudnic-
kiego obiektu sakralnego. Wtedy to wyremontowano 
dach i wieżyczkę, ściany zewnętrzne i wewnętrzne. 
Wymieniono instalację elektryczną i radiofoniczną. 
Odnowiono trzy ołtarze – główny i dwa boczne. Wy-
konano także nowy ołtarz i ambonkę, które pomalo-
wano i ozdobiono religijnymi symbolami. 27 sierpnia 
2017 roku poświęcenia wyremontowanej kaplicy  
w Rudniku Wielkim dokonał ks. bp Antoni Długosz.

Cmentarz parafii Starcza w Rudniku Małym
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Mariawityzm narodził się na ziemiach polskich za-
boru rosyjskiego, jako ruch odnowy życia religijnego 
w łonie kościoła rzymskokatolickiego. Powstanie ru-
chu wiąże się ściśle z zakonnicą Feliksą Marią Fran-
ciszką Kozłowską i jej wewnętrznym objawieniem, 
określanym Dziełem Wielkiego Miłosierdzia, otrzy-
manym 2 sierpnia 1893 roku w Płocku. Data ta jest 
początkiem ruchu wyznaniowego, zwanego maria-
wityzmem, a następnie Kościoła Mariawitów.

Samo określenie „mariawita” pochodzi od łaciń-
skich słów „Mariae vitam (imitans), oznaczających 
„Marii życie (naśladujący)”.

Główne cele idei mariawickich zawierają się w sze-
rzeniu czci Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym 
Sakramencie (adoracji Eucharystii wystawionej  
w monstrancji) i kultu maryjnego (nabożeństwa do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Nadrzędnym 
drogowskazem życia mariawitów stało się hasło: 
„Wszystko na większą Chwałę Bożą i Cześć Przenaj-
świętszej Panny Maryi”.

U zarania ruch mariawicki znajdował wielu zwolen-
ników wśród księży, a za ich pośrednictwem zdobywał 
rzesze wiernych. Uczciwością, prostotą, pobożnością 
i wyjątkowym poświęceniem dla bliźnich i sprawy 
Bożej kapłani mariawiccy zjednywali sobie parafian, 
co służyło odnowie życia duchowego.

Wspomnieć trzeba, że negatywnie do nowego ru-
chu odnosiła się ówczesna polska hierarchia rzym-
skokatolicka.

W związku z niewłaściwym zrozumieniem sensu 
mariawityzmu Stolica Apostolska w 1906 roku zaka-
zała głoszenia nowych haseł w Kościele powszech-
nym i wykluczyła mariawitów ze wspólnoty kościel-
nej. Skutkiem tego nastąpiło odłączenie zwolenników 
ruchu od Kościoła macierzystego i powstanie nowe-
go wyznania religijnego – Kościoła Mariawitów. 

Hasła mariawickie, rozprzestrzeniające się na cały 
obszar zaboru rosyjskiego trafiły też na tereny ów-
czesnych parafii: Koziegłów i Poczesnej. Idee te 

wszczepiał tu młody wikariusz koziegłowski, ksiądz 
Apolinary Skrzypiciel (imiona zakonne Maria Hiero-
nim). Zjednał on sobie serca wielu parafian z Kozie-
głów i Gniazdowa. Jego misyjna działalność objęła 
również sąsiednią parafię Poczesną. Tu mariawityzm 
przyjęli nieliczni mieszkańcy Starczy, Klepaczki  
i Własnej, którzy z początku jeździli furmankami lub 
chodzili pieszo na nabożeństwa do oddalonych o 
kilkanaście kilometrów Koziegłów. W 1906 roku, już 
po rozłamie, mariawici urządzili w domu prywatnym 
w Starczy kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa 
do czasu ataku na modlących się. Odtąd miejscowi 
zwolennicy Dzieła Miłosierdzia chodzili przez cały 
rok do kaplicy w Gniazdowie. Jednak częste napady 

na powracających wiernych zmusiły starczańskich 
mariawitów do podjęcia środków zapewniających im 
bezpieczeństwo.

W 1907 roku ponownie urządzili domową kapliczkę 
w Starczy, którą co tydzień nawiedzał ksiądz Skrzy-
piciel. Niebawem też, w latach 1907 – 1908 (w ciągu 
niespełna 12 miesięcy) pobudowali własny drewniany 
kościół na działce ofiarowanej przez Michała Hofmana. 

W budowę świątyni zaangażowana była większość 
parafian, a szczególnie zasłużył się Franciszek Wy-
wiał, wykonawca robót ciesielskich i stolarskich, 
w tym ołtarza. Cała budowa wraz z wyposażeniem 
kosztowała 1160 ówczesnych rubli. Kościół z ze-
wnątrz został oszalowany (obity deskami) i pomalo-
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wany farbą olejną, wewnątrz otynkowany i pobielo-
ny, z drewnianą podłogą.

Pierwotnie, do 1912 roku, był kryty gontem, później 
w połowie blachą, w połowie dachówką.

Budynek kościelny składa się z trzech naw o budo-
wie typu bazylikowego, zakrystii, a także mieszkania 
na poddaszu. W czasach pierwszego kapłana miesz-
kała tam siostra zakonna, Maria Adela Chełstowska, 
która pomagała proboszczowi w administrowaniu 
parafii i zajmowała się leczeniem chorych.

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy poświęcony został w 1908 roku przez ks. 
Jana Michała Kowalskiego, późniejszego arcybisku-
pa. W tym też roku liczba mariawitów w Starczy wy-
nosiła 130 osób, skupionych w kilkunastu rodzinach 
z czterech wsi: Klepaczki, Rudnika Małego, Starczy i 
Własnej.

Parafia mariawicka w Starczy została urzędowo 
zatwierdzona 15 lutego 1909 roku. 1 sierpnia tegoż 
roku odbyło się pierwsze zebranie parafialne, które 
dokonało oficjalnego wyboru proboszcza i zarządu 
parafii, tzw. rady parafialnej. Pierwsze probostwo 
powierzono kapłanowi Hieronimowi Skrzypicielowi 
(duszpasterzowi z Gniazdowa), a do zarządu powoła-
no: Franciszka Ochockiego z Własnej, Teofila Szkopa 
z Klepaczki, Jana Bauera ze Starczy i Franciszka Wa-
chowicza z Własnej. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, 
że ze względu na niezbyt liczną grupę mariawitów  
w Starczy i niemożność samodzielnego utrzymania 
proboszcza, stanowisko to zawsze przypadało księ-
żom z Gniazdowa.

W 1913 roku mariawici urządzili cmentarz grzebalny 
na gruntach serwitutowych Rudnika Małego ofiaro-
wanych przez wiernych. 13 października wymienio-
nego roku nastąpiło urzędowe rozgraniczenie cmen-
tarza na część rzymskokatolicką (5/6) i mariawicką 
(1/6 całości).

Okres międzywojenny nie przyniósł starczańskim 
mariawitom (tak jak i całemu Kościołowi) zmian 
na lepsze. W dalszym ciągu odnoszono się do nich  
z niechęcią. Na taki stan rzeczy wpłynęły również 
reformy wprowadzone w Kościele Mariawitów przez 
arcybiskupa Jana Marię Michała Kowalskiego. Nowo-

ści te, jak chociażby kapłaństwo sióstr zakonnych, 
czy zniesienie obowiązkowego celibatu zaszkodziły 
rozwojowi mariawityzmu. Wywołały nie tylko nagon-
kę władz świeckich i kościoła rzymskokatolickiego na 
mariawitów, ale również wzbudziły sprzeciw wśród 
samych kapłanów i wiernych mariawickich, co do-
prowadziło w 1935 roku do rozłamu mariawityzmu 
na dwie grupy: płocką (większościową, która przyjęła 
nazwę: Kościół Starokatolicki Mariawitów) i felicja-
nowską (mniejszościową, zwolenników arcybiskupa 
Kowalskiego, mianującą się Kościołem Katolickim 
Mariawitów i uznającą wszystkie reformy).

Proboszcz i wierni w Starczy poparli grupę płocką.
W owym czasie miejscowa parafia mariawicka liczy-

ła 107 wyznawców, zamieszkałych w Klepaczce, Łyś-
cu, Rudniku Małym, Starczy, Własnej i Częstochowie.

4 stycznia 1937 roku zmarł założyciel i pierwszy 
długoletni proboszcz parafii mariawickiej w Starczy, 
ksiądz Apolinary M. Hieronim Skrzypiciel. Jego grób 
znajduje się na placu w pobliżu murów kościoła  
w Gniazdowie. Po śmierci pierwszego proboszcza do 
czasu wyboru jego następcy, tj. do końca 1937 roku 
parafią w Starczy administrował biskup Janusz Maria 
Szymon Bucholc. Następnym proboszczem parafii 
został młody kapłan Wiesław Maria Konrad Kołak, 
który służył wiernym przez 10 lat, tj. do 1947 roku. 
Jego płomienne kazania, podtrzymujące na duchu  
w ciężkich czasach okupacji hitlerowskiej, długo po-
zostawały w pomięci wiernych. 

Dodać w tym miejscu należy, że wszyscy mariawici 
lata wojny przeżyli (z wyjątkiem tych, którzy zmarli 
śmiercią naturalną), chociaż kilku z nich znalazło się 
w niemieckich więzieniach (m.in. Antoni Wachowicz). 

Budynek sakralny w Starczy nie ucierpiał od działań 
wojennych, lecz w okresie okupacji młodzi chłop-
cy z pobliskich Kamieńskich Młynów wybili szyby  
w oknach i jak podaje w swej książce ksiądz Alojzy 
Oleksik „zbezcześcili Najświętszy Sakrament”. 

W latach 1947-1972 proboszczami parafii Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów w Starczy byli księża: 
Jan Maria Bogusław Kusztelak (1947-1957), Bazyli 
Maria Ireneusz Furmanik (1957-1960) i Ireneusz Maria 
Stefan Adamiec (1960-1972). W czasach służby kapła-

na Adamca odnowiono elewację zewnętrzną świą-
tyni (pomalowano ją farbą olejną) oraz uzupełniono  
w oknach szyby, ponownie wybite przez chuliganów. 
On też doprowadził do założenia w Gniazdowie mię-
dzywyznaniowej orkiestry dętej, która uświetniała 
swą grą ważniejsze uroczystości religijne, również  
w Starczy (m.in. procesję Bożego Ciała) i była dosko-
nałym przykładem ekumenizmu.

Przez 19 lat, od roku 1973 do 1992 parafią w Starczy 
zarządzał ksiądz Mieczysław Maria Kazimierz Kacz-
marski. 23 listopada 1975 roku w kościółku w czasie 
mszy wybuchł pożar, z powodu nieszczelnego prze-
wodu kominowego. W akcji gaśniczej brało udział  
8 jednostek straży pożarnej. Wierni i pobliscy ludzie 
ratowali, wynosząc na zewnątrz kościoła całe wypo-
sażenie: naczynia i szaty liturgiczne, święte obrazy 
oraz meble, w tym ławki. Ogień poważnie uszkodził 
wnętrze świątyni i parafianie musieli remontować 
obiekt. Dzięki ofiarom, w tym pomocy pieniężnej 
ówczesnego proboszcza miejscowej parafii katolic-
kiej, ks. Alfonsa Kotlewskiego, usunięto skutki pożaru, 
pomalowano nawę, a dach i wieżę pokryto blachą 
ocynkowaną oraz wreszcie zelektryfikowano kościół. 
W latach osiemdziesiątych wycięto na placu kościel-
nym stare drzewa, zagrażające bezpieczeństwu bu-
dynku świątyni oraz ogrodzono betonowym parka-
nem cmentarz.

Krótko, tylko w 1982 roku, proboszczowi Kaczmar-
skiemu w Starczy pomagał ksiądz Władysław Maria 
Mateusz Boratyński, który ozdobił ołtarz metalopla-
styką. W tym czasie parafia liczyła 80 osób.

Od września 1992 roku administratorem starczań-
skiej parafii został kapłan Tadeusz Maria Ładysław Ra-
tajczyk. Już w roku następnym zajął się on kolejnym 
remontem świątyni. Z jego inicjatywy wymieniono 
zmurszałe drewniane deski w ścianach od zewnątrz  
i dwie ściany północną i zachodnią obito blachą 
ocynkowaną. Wykonano też prace stolarskie i malar-
skie w zakrystii, cały teren wokół kościoła ogrodzono 
nowym betonowym płotem.

W listopadzie 1997 roku nieznani sprawcy włamali 
się do kościoła mariawickiego w Starczy. Złodzieje 
ukradli drogocenną, pozłacaną i posrebrzaną mon-
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strancję i stary ścienny zegar.
Kilka lat później, tj. w grudniu 2002 roku, znów wła-

mano się do kościółka. Tym razem zabrano z ołtarza 
wartościowy obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  
i zabytkowy krzyż stojący na tabernakulum.

W obu przypadkach po świętokradcach ślad zaginął 
i drogocennych przedmiotów nie udało się odzyskać. 
Z pomocą ograbionej parafii przyszli darczyńcy, któ-
rzy ufundowali nową monstrancję, obraz Matki Bożej 
oraz ścienny zegar.

W 1999 roku proboszcz ks. Ratajczyk i parafianie 
przystąpili do kolejnego remontu kościoła. Wewnątrz 
ściany i sufit pomalowano farbą emulsyjną, a pod-
łogę, ławki, schody na chór i filary – farbą olejną.  
W ołtarzu odnowiono krzyż i figurę Pana Jezusa. Wy-
mieniono szyby w oknach. Na zewnątrz pomalowano 
wszystkie ściany, dach i wieżyczkę kościoła.

Kapłan Ładysław doprowadził wreszcie do uregu-
lowania własności cmentarza parafialnego i działki 
przykościelnej, którą wykupiono za 3,5 tys. zł.

Tak więc w 1999 roku parafia Kościoła Starokatolic-
kiego Mariawitów w Starczy stała się prawnym wła-
ścicielem cmentarza grzebalnego w Rudniku Małym  
i działki, na której wybudowany został kościół.  
W 2000 roku plac kościelny od ulicy został ogrodzo-
ny nowym metalowo-drewnianym płotem.

Proboszcz i parafianie zatroszczyli się również o 
wygląd cmentarza. Uporządkowano alejki wokół gro-
bów, wycięto dzikie zarośla, obsadzono wzdłuż par-
kanu krzewy, wykopano studnię, a latem 2002 roku 
główną aleję (od bramy do krzyża) wyłożono kostką 
brukową, zasponsorowaną przez przedsiębiorcę, 
Henryka Bogackiego.

W 2006 roku cały Kościół Starokatolicki Mariawitów 
w Polsce obchodził setną rocznicę powstania. I tu 
w Starczy 23 lipca odbyła się z tej okazji uroczysta, 
dziękczynna msza święta, celebrowana przez ówcze-
snego biskupa diecezji śląsko-łódzkiej Michała Marię 
Ludwika Jabłońskiego z udziałem miejscowych wier-
nych i z Gniazdowa. Po mszy odsłonięto i poświęco-
no tablicę pamiątkową, ufundowaną przez parafian.

W związku ze zbliżającym się 100-leciem konse-
kracji kościoła, parafia w Starczy podjęła w Roku 

Jubileuszowym decyzję o kapitalnym remoncie 
obiektu sakralnego. Wybrana firma pana Grzegorza 
Jaworskiego z Dobrej przystąpiła w grudniu 2007 
roku do prac remontowych. Najpierw wymieniła 
uszkodzoną drewnianą stolarkę okienną na okna 
plastikowe w kolorze drewna dębowego. Z kolei 
przystąpiła do okładania sufitu i ścian wewnętrz-
nych oraz filarów boazerią świerkową. Następnie 
dokonała wymiany starej, częściowo zmurszałej 
drewnianej podłogi na posadzkę betonową, izolo-
waną styropianem, na którą położyła płytki gresowe 
drewnopodobne, mrozoodporne i antypoślizgowe. 
Wykonano też nową podłogę świerkową na chó-
rze i schody tam prowadzące oraz nowe świerkowe 
i sosnowe ławki. Odnowiony został cały ołtarz wraz  
z balustradą. Szczególnej renowacji poddano wie-
kowy ręcznie ciosany dębowy krzyż, który na koniec 
polakierowano. Pomalowano również figurę Pana 
Jezusa. Nad ołtarzem głównym umieszczono napis 
„Wszystka ziemia niech Cię adoruje i błaga”.

Koszt zakupu materiałów i robocizny wyniósł oko-
ło 90 tys. zł. Większość prac wykonali pracownicy 
zakładu z Dobrej. Jednak w części przy pomocy nie-
których parafian, którzy pomagali przy malowaniu, 
zalewaniu posadzki, czy wręcz samodzielnie wyko-
nywali betonowe boczne schody lub odnawiali fron-
towe ogrodzenie. Prawie cała 48-osobowa parafia na 
czele z proboszczem zaangażowała się w organizację 
kapitalnego remontu. Prawie każda rodzina wsparła 
finansowo odnowienie swojej świątyni. Jedna więcej, 
druga mniej, w zależności od swoich możliwości,  
a nieraz i chęci. Wydatnej pomocy tej maleńkiej para-
fii udzieliły duże parafie mariawickie, takie jak: Mińsk 
Mazowiecki, Żarnówka, Wiśniew, Dobra, Gniazdów, 
Lipka, Stryków i Łódź oraz pojedynczy ofiarodawcy  
z tych i innych parafii.

21 czerwca 2008 roku poświęcenia kościoła po 
generalnym remoncie dokonał biskup ordynariusz 
diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickie-
go Mariawitów, Zdzisław M. Włodzimierz Jaworski,  
w asyście kapłanów i z udziałem zaproszonych gości 
(władz samorządowych gminy Starcza, w tym Wójta 
Wiesława Szymczyka i Przewodniczącej Rady Maryli 

Wawrzyńczak) oraz licznej grupy wiernych z parafii 
mariawickich. W uroczystości uczestniczył również 
miejscowy proboszcz katolickiej parafii, ksiądz Ja-
nusz Witkowski.

 Kolejne zadanie remontowe zostało zrealizowane 
w sierpniu 2010 roku. Wtedy to pomalowano cały 
dach i wieżę kościoła specjalną farbą aluminiową oraz 
zamontowano nowe rynny i rury spustowe. Koszt 
tych prac wyniósł 12 tys. złotych. Trzy lata później, tj.  
w 2013 roku górale z Tylmanowej (pow. nowotarski) 
pod kierunkiem Tadeusza Chrobaka przeprowadzili 
renowację dwóch ścian zewnętrznych: frontowej 
i bocznej (wschodniej). Usunięto zmurszałe listwy, 
zakonserwowano stare deski i zamontowano w ukła-
dzie poziomym nową świerkową boazerię, imitującą 
ściany z bali. Wartość robót, na którą złożyli się para-
fianie, wyniosła 30 tysięcy złotych.

 Ksiądz Ratajczyk posługę kapłańską w Starczy  
i Gniazdowie sprawował przez 23 lata, tj. do 10 lipca 
2015 roku. Przeniesiono go na wschodnie Mazowsze 
do parafii Żarnówka (pow. węgrowski). 

Od 10 lipca wymienionego roku następnym pro-
boszczem w Gniazdowie, Koziegłowach i Starczy 
mianowany został ksiądz Tomasz Dariusz Maria Da-
niel Mames, doktor nauk humanistycznych. Nowy 
kapłan, idąc z duchem czasu, założył stronę inter-
netową dla trzech parafii: www.gniazdowmariawici.
blog.pl i Facebook. Zajął się też dalszym remontem 
kościoła w Starczy. Zaapelował do wiernych o ko-
lejne wpłaty pieniężne na odnowienie ostatnich 
dwóch zewnętrznych ścian i nowe drzwi wejściowe. 
W końcu października 2015 roku stolarze zamon-
towali drewnianą boazerię na zachodniej ścianie, 
usuwając przy tym blachę, którą ściana była wcze-
śniej zabezpieczona. Z kolei na początku listopada 
wymienili stare, nadszarpnięte zębem czasu i niepa-
sujące do odrestaurowanych ścian drzwi na nowe 
dębowe. Koszt tych prac wyniósł 19 tysięcy złotych. 
Miejscowych parafian w pokryciu kosztów wsparły 
ofiary wiernych z Warszawy, Wiśniewa, Żarnówki  
i Grzmiącej w kwocie 2100 zł.

 Na koniec 2015 roku mariawicka parafia w Starczy 
liczyła 50 osób, zamieszkałych w Łyścu, Klepacz-
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ce, Własnej, Rudniku Wielkim, Starczy, Romanowie  
i Częstochowie. 

W maju 2016 roku dokonano wymiany dwóch 
okien w pomieszczeniach nad zakrystią, ufundowa-
nych przez Marzennę i Wiesława Szymczyków. Na 
przełomie maja i czerwca tegoż roku wyremonto-
wana została ostatnia tylna (północna) ściana. Cały 

kościół na zewnątrz jeszcze raz polakierowano. 
U szczytu ściany frontowej zawieszono medalion 
mariawicki, wykonany z drewna sosnowego przez 
Tadeusza Chrobaka. Pomalowania figur i napisu 
„WSZYSTKA ZIEMIA NIECH CIĘ ADORUJE I BŁAGA” 
oraz polakierowania powierzchni medalionu doko-
nały nauczycielki przedszkola w Starczy pod kierun-

kiem Małgorzaty Masłoń. Emblemat w kształcie koła 
przedstawia w środku Przenajświętszy Sakrament 
z klęczącymi aniołami po bokach. Renowacja pół-
nocnej ściany wraz z polakierowaniem całości kosz-
towała 14 tysięcy złotych. Fundusze na te ostatnie 
prace pochodziły od parafian. 

Cmentarz mariawicki w Rudniku Małym
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19 czerwca 2016 roku, w uroczystość odpustową Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy miejscowy proboszcz, ks. Daniel Mames z udziałem wiernych ze Starczy i 
Gniazdowa dokonał poświęcenia medalionu. 

Również w czerwcu młody duchowny zakupił sześć nowych lichtarzy do świec 
na ołtarz oraz obraz świętego Franciszka z Asyżu, przedstawiający zakonnika zdej-
mującego Pana Jezusa z krzyża. Obraz ten i portret Marii Franciszki, założycielki 
mariawityzmu (ufundowany przez kapłana Mateusza M. Felicjana Szymkiewicza 
z Nowej Sobótki),  zawieszono przed ołtarzem na kolumnach podtrzymujących 
sklepienie świątyni. 9 października te dwa obrazy zostały poświęcone. Z kolei 
wcześniej, bo w lipcu kapłan Daniel zlecił wykonanie dwóch tablic informacyj-
nych, z których jedną zamontowano na cmentarzu, a drugą przed kościołem.

W czerwcu 2017 roku firma budowlana „ Bud-Bruk” Janusz Klecha ze Starczy 
wykonała nowy chodnik z dekoracyjnej kostki brukowej od bramy do drzwi ko-
ścioła za cenę 3900 zł.

W przeddzień święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tj. 17 czerwca biskup 
Piotr Maria Bernard Kubicki przed odprawieniem mszy odpustowej, poświęcił od-
nowione zewnętrzne ściany obiektu sakralnego.

W sierpniu 2017 roku wspomniana już firma Janusza Klechy zajęła się remontem 
podmurówki kościoła. Najpierw skuto odpadający tynk cementowy i uzupełniono 
ubytki w murze. Następnie położono siatkę, na którą naklejono płytki z natural-
nego kamienia (gnejsu) w kolorze złotym z szarymi przebarwieniami. Dookoła 
budynku sakralnego wykonano chodnik okapowy z grysu o barwie bursztynu, za-
kończony obwódką z kostki betonowej. Płytkami kamiennymi został obudowany 
również cokół krzyża, stojącego przed kościołem. A na cmentarzu parafialnym 
ułożono kostkę brukową przy bramie wejściowej i w miejscu pod kosz na śmieci. 
Koszt wszystkich tych prac wyniósł 8 tysięcy złotych.

Ksiądz Tomasz M. Daniel Mames swą posługę duszpasterską w Gniazdowie, Ko-
ziegłowach, Krakowie i Starczy sprawował do końca sierpnia 2017 roku. Po tym 
terminie władze Kościoła skierowały go do pracy w Paryżu.

Od września 2017 roku nowym proboszczem mariawickiej parafii w Starczy 
(również w Gniazdowie i Koziegłowach) został ksiądz Stefan Maria Robert Ża-
glewski, przeniesiony tu z Leszna koło Warszawy. Swoje pasterzowanie w Starczy 
zaczął od przywrócenia nabożeństw w co drugą niedzielę i przewieszenia obra-
zów z kolumn na boczne ściany. W lutym 2019 roku zakupił ponad metrową figurę 
Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. W czerwcu tego samego roku figura została 
posadowiona na cokole przed kościołem.

Wiekowy kościółek mariawicki w Starczy wygląda na zewnątrz i w środku jak 
nowy. Emanuje świeżością, czystością, jasnością, estetycznym i umiarkowanym 
obrazem, bez zbytniego przepychu, z nutką zachwytu. Budzi nieudawany podziw 
wśród przechodzących i nawiedzających dom Boży. Przytulnie zaprasza do mo-
dlitwy w niedziele na mszę świętą, a 27 dnia każdego miesiąca na adorację Prze-
najświętszego Sakramentu.Parafianie przed kościołem mariawickim w Starczy
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DZIEJE KLUBU SPORTOWEGO
CZARNI STARCZA
Klub sportowy w Starczy powstał w 1965 r. Założony 

został jako Ludowy Zespół Sportowy Starcza. LZS-y 
powstawały w Polsce w kwietniu 1952 r. Głównym 
ich zadaniem było popularyzowanie kultury fizycznej 
i sportu na terenach wiejskich. Wcześniej w Starczy 
nie istniał żaden klub sportowy. Głównym jego zało-
życielem i pierwszym prezesem był kierownik punktu 
ochrony zdrowia w Starczy - felczer medyczny - Jan 
Muskalski. Nie pochodził on ze Starczy, został do niej 
skierowany do pracy. Zamieszkał w sąsiedztwie Ad-
olfa „Alka” Szyi. Do grona założycieli należeli także 
m.in.: Teofil „Teoś” Czerwik, Jerzy Urbaniak, Henryk 
Haczyk i wspomniany wyżej Adolf Szyja. Starcza była 
w tym czasie siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej 
i centrum życia społeczno-politycznego najbliższej 
okolicy.

Od początku klub borykał się z problemami finan-
sowymi, sprzętowymi i boiskowymi. Wsparcie dla 
klubu w tej początkowej fazie zaoferował dobrze 
wtedy prosperujący Stradom Częstochowa. Zarząd 
Stradomia przekazał trochę sprzętu w postaci butów, 
piłek oraz przeprowadził kilka treningów. Sportow-
cy ze Starczy pozyskiwali pieniądze na działalność 
- opłacanie sędziów, napoje, organizując zabawy 
taneczne w strażnicy OSP, z niewielkich dotacji LZS, 
okazjonalnie z budżetu Gromadzkiej Rady Narodo-
wej i z własnej kieszeni. 

Sekcja piłki nożnej jest pierwszą sekcją powstałą 
wraz z powołaniem Ludowych Zespołów Sporto-
wych w 1965 r. W tym pierwszym okresie nie było 
podziału ról na zawodników i działaczy. Ludzie gra-
jący w klubie pełnili też funkcje działaczy, nie zawsze 
pewnie o tym zdając sobie sprawę. Piłkarze zaczęli 
grać w najniższej klasie rozgrywkowej- C, w której na 
początku zajmowali dolne miejsca tabeli. W tej pierw-
szej drużynie grali m.in.: bramkarz- Teofil Czerwik, 

obrońcy- Adolf Szyja, Marian Kołtun, pomocnicy- Je-
rzy Urbaniak, Henryk Haczyk, Na mecze dojeżdżali 
rowerami, u siebie grali na boisku prawie kompletnie 
pozbawionym trawy, które powszechnie było nazy-
wane „Saharą”. To boisko znajdowało się w Rudniku 
Małym, nad rzeką przy drodze ze Starczy do Rudnika.

Jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym oficjal-
nym meczem „Czarnych” było spotkanie w Pucharze 
Polski na jesieni 1965 r. ze Skrą Częstochowa. Nie 
znamy wyniku tego meczu, ale biorąc pod uwagę 
potencjały obu klubów, należy wnioskować, że do 
dalszej rundy przeszli częstochowianie. Pierwszą 
Tabelą jaką dysponujemy, jest Tabela końcowa rundy 
jesiennej sezonu 1967/1968. „Czarni” zajmowali wte-
dy ostatnie- 11 miejsce z 2 punktami w 10 meczach, 
ze stosunkiem bramek 12-38. W latach 60. piłkarze 
ciągle borykali się z problemami finansowymi i każdy 
nowy sezon był wyzwaniem, czy nie będzie ostatnim. 
Z dostępnych informacji wiemy, że w tych czasach 
w „Czarnych” grali: Adolf „Alek” Szyja, Teofil „Teoś” 

Budynek klubowy
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Czerwik, Jerzy i Jan Urbaniakowie, Henryk Kidawa, 
Janusz Salomoński, Masłoń, Henryk Haczyk, Marian 
Kołtun, Stanisław Zych, Edward Ceglarek, Zdzisław 
Szydłowski, Włodzimierz Lisek, Henryk Zemła, Kru-
piński. Byli to przede wszystkim mieszkańcy Starczy, 
Rudnika Małego, Hutek, Własnej, Rudnika Wielkiego  
i Kamienicy Polskiej.

W grudniu 1971 r. LZS w Starczy liczy 20 członków, 
czynnych zawodników sekcji piłki nożnej. W tym 
okresie następuje zmiana na stanowisku prezesa - 
Muskalskiego zastępuje Leszek Nowak, dyrektor Kok-
soremu, mieszkający w Rudniku Wielkim. LZS ciągle 
szukał sponsorów dla swojej działalności. 

W 1973 r. władze klubu obejmuje nowy zarząd,  
w skład którego wchodzą: prezes - Adolf Szyja, skarb-
nik - Jerzy Urbaniak oraz Eugeniusz Brygała i Teofil 
Czerwik. Wtedy też w pełni ujawniły się talenty orga-
nizacyjne prezesa Szyi. Dzięki swojej przebojowości 
udaje mu się zdobyć przy poparciu gen. Jerzego Zięt-
ka, najnowocześniejszy wtedy autokar - czerwony 
Ikarus. Dzięki temu samochodowi klub zaczął zara-
biać na swoje potrzeby. Autokar był wypożyczany na 
różnego rodzaju wycieczki organizowane przez klub, 
szkoły, OSP itp.

Jedyna istniejąca wtedy sekcja piłkarska zaczęła od-
nosić pierwsze sukcesy - awans do B klasy w sezonie 
1972/1973. W połowie 1974 r. klub od barwy koszulek, 
w których grali piłkarze otrzymał nazwę „CZARNI”.

Sukcesem zarządu i prezesa było sprowadzenie  
z Radzionkowa trenera i kilku młodych piłkarzy re-
zerw III ligowego wtedy „Ruchu”. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać. W sezonie 1975/1976 Czarni po 
raz pierwszy awansowali do A klasy. A w następnym 
byli o krok od awansu do ligi wojewódzkiej, zabrakło 
zwycięstwa w bezpośrednim, kończącym sezon me-
czu z Olimpią Huta Stara. Padł wtedy remis 2:2. nie-
stety pół roku później trener i zawodnicy z Radzion-
kowa odeszli, co zahamowało rozwój sekcji na kilka 
lat. Piłkarze ze Starczy okazali się pojętnymi ucznia-
mi i przez następne kilkanaście lat nie zeszli poniżej 
solidnego poziomu. W A klasie lokowali się albo w 
czołówce, albo w środku tabeli. Spadek do B klasy w 

1980 r. nie był winą złej gry Czarnych, lecz skutkiem 
reorganizacji A klasy. Spadła wtedy połowa drużyn. 
Warto zauważyć, że w tym czasie klub stał dość do-
brze finansowo, skoro opłacało się przyjeżdżać na 
mecze do Starczy piłkarzom z III ligowym stażem.

W 1977 r. powstaje druga sekcja Czarnych - kolar-
stwo. Do pracy w klubie przychodzi trener pasjonat - 
Stanisław Ziemnicki, który potrafi swoją pasją zarazić 
nie tylko młodych chłopców, których trenuje ale tak-
że prezesa Adolfa Szyję. W tym miejscu chcielibyśmy 
bliżej przedstawić historię sekcji kolarskiej Czarnych 
Starcza.

Sekcja kolarska wiele zawdzięcza pojawieniu się 
w klubie osoby Stanisława Ziemnickiego. Po zakoń-
czeniu kariery zawodniczej ten były kolarz Kole-
jarza Częstochowa i Gwardii Katowice postanowił 
zająć się szkoleniem młodzieży. Czuł, że nie spełnił 
się jako zawodnik. Był dobrym, solidnym kolarzem, 

jego kariera przypadła na złoty okres polskiego ko-
larstwa, gdy musiał współzawodniczyć z najlepszymi 
kolarzami świata takimi jak: Szurkowski, Szozda, Ko-
walski, Nowicki, Mytnik i Lis. Wyczynowym zawod-
nikiem Ziemnicki był w latach 1969 - 1977. W tym 
samym roku dostał się na kurs instruktorski organi-
zowany przez Radę Główną Ludowych Zespołów 
Sportowych. Tam postawiono mu jeden warunek 
- dostanie dyplom instruktora, jeśli co najmniej dwa 
lata popracuje w klubie elzetesowskim. Do pracy  
w LZS „Czarni” Starcza zatrudnił go prezes Adolf Szy-
ja. W tym czasie Ludowe Zespoły Sportowe postawiły 
na rozwój kolarstwa i przeznaczyły na tę dyscyplinę 
(nie najtańszą ze względu na cenę sprzętu) pienią-
dze. Trener Ziemnicki i prezes Szyja postanowili, że 
klub będzie szkolił młodzież z okolicznych szkół.  
W celu wyłaniania talentów corocznie w Szkole Pod-
stawowej w Starczy 9 maja, który to dzień w PRL-u 
uważano za „Dzień Zwycięstwa”, organizowano wy-

Na starcie wyścigu kolarskiego
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ścigi amatorskie dzieci i młodzieży. Wybór tej daty 
nie był przypadkowy także dlatego, że w tym czasie 
rozpoczynał się najlepszy i najbardziej popularny wy-
ścig amatorski na świecie – Wyścig Pokoju. Pierwszy 
nabór do sekcji kolarskiej „Czarnych” miał miejsce  
w sierpniu - wrześniu 1977r. Jak to bywa na początku 
chętnych na następców Szurkowskiego i Szozdy było 
wielu, lecz z biegiem czasu zapał większości osłabł. 
Z tego pierwszego historycznego naboru z rocznika 
1964 zostali w klubie i w kolarstwie na dłuższy czas 
następujący zawodnicy: Mirosław Koterba, Wiesław 
Masina, Kazimierz Żydek, Zygmunt „Kasza” Wojtasik, 
Stanisław Wojtasik, Sławomir Kędzia, Ścisło. Chłopcy 
ci wykazali się sumiennością i wytrwałością. Okazało 
się, że mają także talent. Tym samym sekcja kolarska 
zaistniała naprawdę. Trener Ziemnicki zaaplikował 
im treningi 4 razy w tygodniu. Treningi te odbywały 
się na trasie Starcza - Nierada i z powrotem oraz po 
drogach i bezdrożach dzisiejszego powiatu lubli-
nieckiego. Fakt, że Starcza jest położona na uboczu 

głównych tras treningowych wykorzystywanych 
przez inne zespoły częstochowskie położonych na 
Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, jak dzisiaj twier-
dzi Stanisław Ziemnicki okazał się jednym z atutów 
„Czarnych”. Pierwsze dwa lata to mozolna praca nad 
techniką i poprawianiem wszelkich parametrów kon-
dycyjnych. Jednak już w sierpniu 1978 r. Zygmunt 
Wojtasik zajął 17 miejsce w jeździe indywidualnej na 
czas w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzików. 
W tym samym roku Kazimierz Żydek został sklasyfi-
kowany na 3 miejscu na liście Okręgowego Związku 
Kolarskiego w Częstochowie, także w kategorii mło-
dzików. W tym początkowym okresie trzon kadry 
stanowili zawodnicy mieszkający na „Zimnej Wodzie”. 
W roku 1980 Żydek, Wojtasik, Masina i Ścisło zostali 
Mistrzami Polski Południowej w drużynie w kategorii 
młodzików. Bardzo dobrze zapowiadał się Zygmunt 
„Kasza” Wojtasik, szczególnie uzdolniony jako czaso-
wiec, niestety drobna wada serca uniemożliwiła mu 
zrobienie kariery wyczynowej, do której był niewąt-

pliwie predysponowany. Musiał z bólem pożegnać 
się ze sportem.

Na lidera tej grupy wyrastał Kazimierz Żydek a w pe-
letonie pomagali mu Koterba, Ścisło i Masina. W roku 
1980 do klubu przyszedł kolejny nabór. Był to rocznik 
urodzenia 1966 - Wiesław Wozignój (później zmienił 
nazwisko na Wiśniewski), Krzysztof Miketa, Jarosław 
Cuglewski oraz o rok młodszy Zbigniew „Cyganek” 
Masłoń. Chłopcy ci pochodzili z Rudnika Małego, 
Własnej oraz z Kamieńskich Młynów. I na całe lata 80 
właśnie te miejscowości stały się wylęgarnią talen-
tów kolarskich. W 1981 r. Kazimierz Żydek w kategorii 
juniorów młodszych został dwukrotnym finalistą VII 
Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Wozignój na-
tomiast w kategorii młodzików wygrał rozgrywany  
w Otwocku I Memoriał im. Henryka Łasaka. Od 1982r. 
kolarze „Czarnych” przez kolejne trzy lata zajmowali 
pierwsze miejsce w Challengu Okręgowego Związku 
Kolarskiego w Częstochowie. W tym czasie plasowali 
się również w pierwszej 10 najlepszych klubów w Pol-

Trening najmłodszych piłkarzy na nowej murawie stadionu
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sce w kategorii juniorów!!! W 1982 r. Żydek wygrał Mi-
strzostwa Polski Zrzeszenia LZS, a na Mistrzostwach 
Polski był 4 i znalazł się w kadrze juniorów Polski.  
W tym samym roku młodzicy - Wozignój i Miketa 
zajęli odpowiednio 5 i 7 miejsce w Górskich Mistrzo-
stwach Polski. Wozignój zajął również 2 miejsce  
w wyścigu etapowym w Sobótce. Wszystkie te sukce-
sy znalazły odbicie w wynikach corocznego konkursu 
„Gazety Częstochowskiej” na najlepszego sportow-
ca i trenera regionu. Kazimierz Żydek zajął w nim  
8 miejsce, a trener Stanisław Ziemnicki - 10. Rok 1982 
to kolejny nabór do sekcji kolarskiej. Wtedy w klubie 
pojawiają się: Dariusz Haczyk - rocznik 1967, Mariusz 
Haczyk - rocznik 1968, Zbigniew Masłoń, Zbigniew 
Grzyb, Janusz Miketa - rocznik 1969. Niedługo po-
tem pojawili się również Dariusz Grzyb i Zbigniew 
Tekiela - rocznik 1970, Tomasz Wolski, Artur Lisek, 
Wasilewski oraz Janusz Wojtasik. W lutym 1983 r.  
w otwartych Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w 
kategorii juniorów 1 miejsce zajął Mirosław Koterba, 
a w kategorii juniorów młodszych Wiesław Wozignój 
był drugi. W tym roku do Mistrzostw Polski zakwa-
lifikowali się: Kazimierz Żydek, Mirosław Koterba, 
Wiesław Wozignój. Do finału Mistrzostw Polski Po-
łudniowej dostał się młodzik - Mariusz Haczyk. Na  
X Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży Krzysztof 
Miketa był trzeci. Na tych zawodach kolarze „Czar-
nych” mieli ogromnego pecha - Żydek i Wozignój 
uczestniczyli w poważnych kraksach. Sukcesy sekcji 
kolarskiej zostały również dostrzeżone przez czytel-
ników „Gazety Częstochowskiej”. W roku 1984 w ple-
biscycie zorganizowanym przez ten tygodnik 1 miej-
sce wśród zawodników zajął Krzysztof Miketa, 5 był 
Kazimierz Żydek. Wśród trenerów zwyciężył Stanisław 
Ziemnicki. Pomimo odejścia zawodników z pierwsze-
go naboru, powołanych do wojska, w tym lidera dru-
żyny Kazimierza Żydka, który zaczął jeździć w woj-
skowej „Flocie” Gdynia w 1984 r. „Czarni” w dalszym 
ciągu odnosili sukcesy. W wyścigu o Puchar Naczelni-
ka miasta Szczekociny w kategorii juniorów zwyciężył 
Wiesław Wozignój, w juniorach młodszych 1 miejsce 
zajął Zbigniew „Cyganek” Masłoń, trzeci był Dariusz 
Haczyk, a wśród młodzików 3 miejsce zajął Janusz 

Miketa. Drużynowo „Czarni” uplasowali się na drugim 
miejscu. W tym samym roku Miketa i Wozignój, którzy 
wyrośli na nowych liderów drużyny awansowali do 
finału XI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Zbi-
gniew Masłoń był natomiast trzeci w trzy-etapowym 
wyścigu w Legnicy. Coraz lepiej spisujący się Ma-
riusz Haczyk wygrał wieloetapowy wyścig juniorów  
„O Puchar Komendanta Wojewódzkiego” w Piotrko-
wie. 1984 rok „Czarni” zakończyli 3 miejscem Krzysz-
tofa Mikety w Mistrzostwach Polski Południowej. Z 
pierwszego naboru z 1977 r. tylko Kazimierz Żydek 
uprawiał kolarstwo w wieku seniorskim. Po zakończe-
niu służby wojskowej w 1985 r. we „Flocie” Gdynia nie 
wrócił jednak do Starczy. Poszedł do „Krupińskiego” 
Suszec. Tam na początku borykał się z trudnościami 
formalnymi, a kilka lat później doznał kontuzji, która 
wyeliminowała go ze sportu. Jesień 1985 r. to kolej-
ne powołania do wojska. Tym razem Krzysztof Miketa  
i Wiesław Wozignój (Wiśniewski) przechodzą do mi-
licyjnej Gwardii Katowice i tam, nie tracąc kontaktu 
ze sportem wyczynowym, odbywają służbę wojsko-
wą. Działacze ze Starczy, nie mogąc pogodzić się  
z utratą kolejnych czołowych zawodników, którzy już 
mogliby stworzyć solidny zespół seniorski ze swoich 
wychowanków, postanawiają działać. Po niespełna 
roku, dzięki pomocy prezesa OZKol. w Częstochowie 
Włodzimierza Morgi i jego zastępcy Arkadiusza Za-
drosa, Miketa i Wiśniewski wracają do Starczy i tutaj 
odbywają służbę wojskową. Wokół Mikety i Wiśniew-
skiego zaczyna powstawać zespół seniorski. Dołącza 
do niego Zbigniew „Cyganek” Masłoń i pozyskany  
z Kolejarza Częstochowa Grzegorz Gronkiewicz, któ-
ry okazał się później wielkim talentem i sportowymi 
osiągnięciami przyćmił wszystkich kolarzy „Czar-
nych”. Ale już wtedy, na samym początku tworzenia 
grupy seniorskiej pojawiły się problemy sprzętowe. 
Lata 80 w Polsce to okres, gdy nie brakowało pie-
niędzy, ale brakowało towarów w sklepach. W koń-
cu udało się załatwić rowery z firmy polonijnej Bork  
z Kielc. Kupiono wtedy kilka średniej jakości rowerów 
za 500 tys.zł. każdy. Dzięki temu wszyscy czterej se-
niorzy uzyskali tzw. pierwszą klasę sportową. Pierwszy 
uczynił to na początku 1987 r. Gronkiewicz podczas 

wyścigu Szlakiem Męczeństwa Ludu Poznańskiego,  
w którym zajął 3 miejsce. Pod koniec kwietnia Miketa 
i Wiśniewski uplasowali się w czołówce wyścigu Szla-
kiem Orlich Gniazd. W maju 1987 r. „Czarni” odnieśli 
wielki sukces w Mistrzostwach LZS w Lublinie. Wygrał 
je Miketa, Masłoń był trzeci a Wiśniewski czwarty. Na 
Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Sobótce  
w jeździe indywidualnej Miketa był 13. Niestety, tak 
dobrze zapowiadająca się grupa seniorska rozpadła 
się w sierpniu 1987 r. Przyczynami były trudności 
sprzętowe i organizacyjne. Okazało się, że taki klub 
jak „Czarni” - mimo zaangażowania prezesa, trenera,  
a nawet ówczesnego naczelnika gminy Kamienica 
Polska, członka zarządu klubu Jerzego Rogacza - nie 
jest w stanie sprostać warunkom stawianym przez 
seniorskie kolarstwo. W tym samym czasie odszedł 
z klubu trener Stanisław Ziemnicki. Na jego miejsce 
przyszedł Mirosław Bartolewski. Znany i ceniony 
szkoleniowiec Kolejarza Częstochowa, wychowawca 
między innymi Grzegorza Gronkiewicza. W jego talii 
asów prym wiedli Mariusz Haczyk, Zbigniew i Dariusz 
Grzybowie. W 1990 r. do klubu zawitał ponownie Sta-
nisław Ziemnicki. Były już inne czasy, inni kolarze jeź-
dzili w klubie i zaczęto stawiać bardziej na kolarstwo 
przełajowe. Dużymi sukcesami w tym czasie mógł 
poszczycić się Dariusz Kołodziejczyk, który wtedy 
dwukrotnie został Mistrzem Polski Południowej ju-
niorów w kolarstwie przełajowym. Coraz trudniejsza 
sytuacja finansowa i organizacyjna klubu oraz brak 
sprzętu były przyczynami, że Ziemnicki po raz drugi  
i już ostateczny pożegnał się z klubem w 1994 r. Mimo 
tych wszystkich niedostatków pojawił się jednak ko-
lejny zapaleniec, który starał się o przetrwanie sekcji  
w klubie. Był nim Zbigniew Grzyb, jeszcze do nie-
dawna sam czynny kolarz, wychowanek „Czarnych”. 
Niestety, również jego wysiłki spełzły na niczym. 
Klub popadał w coraz większe kłopoty. Prezes Szyja 
poważnie zachorował, brygady remontowe zostały 
rozwiązane, na wszystko zaczęło brakować pienię-
dzy. A kolarstwo w przeciwieństwie do piłki nożnej 
jest sportem, na który trzeba wydać sporo pieniędzy, 
by był jakiś niezły wynik. Tego wszystkiego wtedy za-
brakło. Przestało też istnieć kolarstwo w „Czarnych” 
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Starcza. Po 18 latach klub stał się jednosekcyjny - pił-
karski, tak jak w 1965, gdy zakładali go Muskalski, Szy-
ja, Czerwik, Urbaniak, Haczyk i wielu innych.

Wróćmy z powrotem do lat 70 i ogólnej historii klu-
bu. LZS w tym czasie przekształca się w Ludowy Klub 
Sportowy. Staje się w coraz większym stopniu samo-
wystarczalny. Zostają zakupione samochody „Nysy”, 
powstają brygady remontowo - budowlane, które za-
trudniały dużą ilość pracowników ze Starczy i okolic. 
W 1978 r. zmienia się zarząd. Do klubu przychodzą 
ludzie ówczesnej władzy. Plany i wizje stają się coraz 
bardziej ambitne. Prezesem nowego zarządu zostaje 
Tadeusz Ciura, sekretarzem i kierownikiem sekcji ko-
larskiej Adolf Szyja, kierownikiem sekcji piłki nożnej 
Józef Wojtasik, a członkiem Zarządu wybrano Euge-
niusza Brygałę. W latach 80 z kręgów ówczesnej wła-
dzy w zarządzie klubu znajdą się także - Włodzimierz 
Lisek i Jerzy Rogacz (Naczelnik Gminy Kamienica 
Polska). Nowy prezes Ciura powołał sekcję brydżową.

Klub pod koniec lat 70 zorganizował w Szkole 
Podstawowej w Starczy spotkanie młodzieży z dwu-
krotnym mistrzem olimpijskim w boksie - Jerzym 
Kulejem. W grudniu 1978 r. powołano w Starczy Klub 
Olimpijczyka. Jego prezesem został prezes Czarnych 
- Tadeusz Ciura. Obok niego w zarządzie znaleźli się 
także: Włodzimierz Lisek, Naczelnik Gminy Kamienica 
Polska - Władysław Hornik oraz Bogdan Maciejewski. 
O klubie zaczyna coraz więcej pisać lokalna prasa.

Wielkie plany legły w gruzach w 1980 r. Kryzys go-
spodarczy, fala strajków, powstanie „Solidarności”, 
spadek piłkarzy do B klasy, kłopoty sprzętowe kola-
rzy, likwidacja boiska w Łyścu - wszystko to spowo-
dowało również zawirowania w klubie. Odchodzi 
prezes Ciura i kierownik Wojtasik. Prezesem do 1983 
r. zostaje Eugeniusz Brygała. Mimo dużych kłopotów 
finansowych klub zachowuje solidny poziom spor-
towy. Piłkarze walczą o A klasę i zdobywają awans  
w 1983 r. Kolarze zaczynają osiągać coraz większe 
sukcesy. W Challengu OZKol. w kategorii juniorów 
przez 3 lata z rzędu są najlepsi w województwie czę-
stochowskim. Jedynie sekcja brydżowa przestaje ist-
nieć. W 1983 r. do klubu powraca prezes Ciura i Woj-

tasik jako wiceprezes. Adolf Szyja rozwija działalność 
brygad remontowo - budowlanych, dzięki czemu 
klub finansowo znowu staje na nogi. Trzy lata później 
wartość prac wykonanych przez owe brygady wynio-
sła 68 mln zł, z czego 15% było przekazanych klubowi 
jako zysk.

Od czerwca 1985 r. Czarni Starcza po pięcioletniej 
tułaczce otwierają swoje nowe boisko na „Zimnej 
Wodzie”. Teren ten został przekazany przez mieszkań-
ców Starczy, którzy zrzekli się go. Wielu mieszkań-
ców miało tam bardzo małe paseczki ziemi, których  
w żaden sposób nie mogli wykorzystać - oddali więc 
ziemię dla rozwoju bazy sportowej klubu. Pierwszy 
sezon na nowym boisku był bardzo udany. Seniorzy 
osiągnęli jeden z największych sukcesów w historii 
klubu - AWANSOWALI DO KLASY OKRĘGOWEJ!!!

W 1986 r. prezesem ponownie został Adolf Szyja. 
Drużyna piłkarska niestety spadła po roku z klasy 
okręgowej. Nie wyszło nic z planów zorganizowania 
w Starczy seniorskiej sekcji kolarskiej. A skład tego te-
amu był obiecujący: Grzegorz Gronkiewicz, Krzysz-
tof Miketa, Wiesław Wiśniewski, Zbigniew Masłoń. 
Organizacyjnie i sprzętowo Czarni nie byli w stanie 
sprostać wymaganiom stawianym przez seniorskie 
kolarstwo.

Koniec lat 80 i zmiany polityczno - społeczno - go-
spodarcze przyniosły również załamanie finansowe  
i sportowe klubu. Piłkarze przenieśli się do podokrę-
gu lublinieckiego i od razu spadli do B klasy. Po roku 
jednak wrócili do A klasy, gdzie grali do 1993 r. Do 
sekcji kolarskiej powrócił po trzech latach nieobec-
ności (1987 - 1990, kiedy trenerem był Mirosław Bar-
tolewski), Stanisław Ziemnicki. I znowu pojawiły się 
sukcesy - Dariusz Kołodziejczyk dwukrotnie został 
mistrzem Polski Południowej w przełaju w kategorii 
juniorów.

Początek lat 90 to nie tylko kłopoty finansowe klu-
bu, ale także organizacyjne. Prezes Szyja borykał się 
z coraz bardziej pogarszającym się stanem zdrowia. 
Do tego zaangażował się w tworzenie Gminy Star-
cza. Brygady remontowe nie przynosiły już zysków 

finansowych. Zakłady pracy, dla których pracowały, 
upadały jedne po drugich. Sekcja piłkarska od 1990 
r. pozostawała bez trenera. Kolarstwo funkcjonowało 
przede wszystkim dzięki pasji Ziemnickiego. Klub nie 
płacił już w ogóle piłkarzom. Po kolejnym spadku do 
B klasy w 1993 r. odeszło większość starszych piłkarzy 
a także dojeżdżających z innych miejscowości. Spra-
wy organizacyjne i finansowe sekcji piłkarskiej, czyli 
opłaty wpisowe, sędziowskie itp. spadły na barki 21 
letniego Sławomira Nowaka. Budynkiem sekcji sta-
wał się prowadzony przez niego pub, zlokalizowany 
nieopodal boiska. Budynek klubowy popadał w coraz 
większą ruinę. Nie było pomysłu i pieniędzy na jego 
zagospodarowanie. W 1994 r. z klubem ostatecznie 
rozstał się trener kolarzy Stanisław Ziemnicki. Sekcję 
próbował prowadzić po nim dawny kolarz klubu 25 
letni Zbigniew Grzyb. Brak perspektyw na finanso-
wanie tej drogiej dyscypliny sportu spowodował jej 
upadek rok później.

Stagnacja zakończona zostala we wrześniu 1995 r. 
Przekształcono wtedy klub z Ludowego Klubu Spor-
towego na Gminny Klub Sportowy „Czarni” Starcza. 
Finansowanie klubu spoczęło na barkach budżetu 
gminnego. Jego prezesem został radny Gminy Star-
cza, przedsiębiorca Zygmunt Trela. Budynek klubowy 
w drodze przetargu został zakupiony również przez 
niego. Nowy klub został powołany jako jednosekcyj-
ny - piłkarski. Drużyna grała wtedy bez powodzenia  
w A klasie częstochowskiej. Mimo zatrudnienia tre-
nera, pierwszego od 5 lat, nie udało się „Czarnym” 
utrzymać w tej klasie rozgrywkowej. W 1996 r. po 
spadku do B klasy jako trener zatrudniony został 
- związany z klubem od lat - Marian Krzyczmanik. 
Wytrwała praca i stabilna pozycja klubu umożliwiła 
„Czarnym” awans do A klasy w sezonie 1999/2000,  
w której grali do 2004 r.

W 2002 r. nowym prezesem klubu został Andrzej 
Nowak, wieloletni piłkarz i działacz „Czarnych”. Na-
stąpiła także zmiana na stanowisku trenera. Mariana 
Krzyczmanika, który został dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Starczy, zastąpił Jerzy Sikora. Trener ten 
pracował w Starczy około 5 lat. Po jego odejściu do 
klubu powraca Krzyczmanik, który trenuje piłkarzy 
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Drużyna piłkarzy seniorów 
Górny rząd, od lewej: Trener Marian Krzyczmanik, lekarz drużyny Andrzej Kubat, Szymon Szkop, Rafał Nowak, Dominik Badora, Patryk Pijet,Piotr Rosłoń, Kamil Trela,Paweł Hołota,  
Patryk Jędrzejczyk, Jakub Koterba 
Dolny rząd, od lewej: kierownik zespołu Sławomir Nowak, Bartłomiej Liszczyk, Dawid Nowak, Łukasz Nowak, Janusz Kamiński, Mateusz Janczyk, Łukasz Krzyczmanik.

do dzisiaj. Czarni pod jego wodzą święcili największe 
piłkarskie sukcesy w historii klubu. Klub jest bardzo 
dobrze poukładany od strony organizacyjnej, a ze-
spół najpierw w sezonie 2011/2012 powraca do kla-
sy A, a następnie w sezonie 2015/2016 po raz drugi  
w swojej historii osiąga awans do ligi okręgowej. 
Drużynę Mariana Krzyczmanika charakteryzuje 
ofensywny i widowiskowy styl gry, co przyciąga na 
mecze Czarnych liczną publiczność i budzi spore za-
interesowanie mieszkańców gminy. Niestety, Czarni  
w wyniku reorganizacji i zmniejszeniu ligi okręgowej 
z 24 do 18 drużyn muszą przełknąć gorycz spadku do 
klasy A. W kolejnych sezonach Czarni zawsze plasują 
się w czołówce tabeli i do ostatnich kolejek walczą  

o ponowny awans.
W międzyczasie, na jesień 2016 roku dochodzi do 

wyborów nowego zarządu klubu, którego prezesem 
zostaje Przemysław Krzyczmanik. W zarządzie klubu 
zasiada piętnaście młodych i chętnych do działania 
osób, dzięki którym m.in. poprawia się infrastruktura 
klubu, rozpoczyna się bardziej profesjonalna praca 
z grupami młodzieżowymi oraz powstaje sekcja ko-
szykarska. Na obiekcie przy Sportowej 7 zbudowane 
zostaje boisko treningowe z oświetleniem, a także 
dochodzi do modernizacji głównej płyty boiska.  
W grupach młodzieżowych klubu: trampkarzach, 
orlikach i żakach trenuje około osiemdziesięciu dzie-
ciaków pracujących pod okiem licencjonowanych 

trenerów: Michała Nowaka i Łukasz Krzyczmanika. 
Świetnym krokiem okazuje się także powołanie sek-
cji koszykarskiej, za którą odpowiada Konrad Grzyb. 
Jego zajęcia z najmłodszymi cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem i na treningi w hali w Starczy 
uczęszcza regularnie około pięćdziesięciu młodych 
adeptów koszykówki. W 2018 roku do częstochow-
skiej drugiej ligi koszykówki zostaje zgłoszona także 
drużyna seniorów.

Tekst: Łukasz Krzyczmanik, na podstawie książki Dariusza Urbaniaka pt. 
“Działalność klubu sportowego „Czarni” Starcza w latach 1965 - 2005”.
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Sekcja koszykówki - seniorzy
Górny rząd, od lewej: Maciej Szwengiel, 

Michał Kemuś, Szymon Szkop, 
Łukasz Krzyczmanik, Przemysław Piekarski, 

Wojciech Kaczka, Dawid Grzyb, 
Konrad Grzyb. 

Dolny rząd, od lewej : Maciej Ziora, 
Adam Krzyczmanik, Łukasz Kidawski, 

Szymon Piekarski, Marcin Konefał, 
Przemysław Krzyczmanik.

Drużyna piłkarzy – „TRAMPKARZE”
 Od lewej, górny rząd: Oskar Śmietana, 

Michał Górski, Jakub Trela, Maciej Hofman, 
Kamil Księżyk, Jakub Caban,  
Konrad Górniak, Igor Huras,  

Wojciech Badora.  
Od lewej, dolny rząd: Miłosz Grzyb,  

Łukasz Jakubowski, Cyprian Trela,  
Paweł Jakubowski, trener Michał Nowak, 

Nikola Heryk, Bartłomiej Warta, Karol Trela.
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Drużyna piłkarzy  „ORLIKI” 
Górny rząd, od lewej : Dominik Loch, 
Tomasz Ziora, Szymon Huras,  
Grzegorz Grzyb, Patryk Kuźnik, 
 Kamil Kwiatek, Dawid Zemła,  
Nataniel Serwatka, Oktawian Adamus, 
trener Łukasz Krzyczmanik.  
Dolny rząd, od lewej: Marcel Majerczak, 
Patryk Kasznia, Aleksander Warta,  
Albert Wojtasik, Krzysztof Bolek.

Drużyna piłkarzy  „ŻAKI” 
Górny rząd, od lewej: Marcel Kot, 
Bartłomiej Kita, Nikodem Płaneta, 
Marcel Dworaczyk, Szymon Walentek, 
Oskar Krzyżowski, Jakub Godula, 
Wiktor Cierpiał, Adam Kluza, Jakub Sowa, 
trener Łukasz Krzyczmanik. Dolny rząd,
od lewej: Filip Pękla, Błażej Płaneta, 
Gabriel Walentek, Dominik Kluza, Patryk 
Ociepa, Szymon Żurek, Adam Filipczyk, 
Igor Serwatka.
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Sekcja koszykówki dzieci. 
Górny rząd, od lewej: Maja Ogłaza, 

Marika Trela, Oliwier Mościński, Ada 
Szwengiel, Emila Dziembek, Szymon 

Perdek, Julia Cykowska, Paweł 
Bieniewski, Mikołaj Ziora, Franek 

Szwengiel, Antek Cuglewski, 
trener: Konrad Grzyb

Dół od lewej: Aleksandra Urbaniak, 
Natalia Krawczyk, Kacper Wodyński, 

Kacper Konefał, Magdalena Ziora, 
Kacper Zyzik, Szymon Konff, Bartosz 

Kołodziejczyk, Dominik Mościński, 
Szymon Nalewajka, Patryk Ociepa

Sekcja koszykówki - drużyna dziewcząt. 
Górny rząd, od lewej:  

Milena Zych, Emilia Górniak, 
Maja Rosłoń,Natalia Piegat,  

Paulina Zgrzeblak, Zuzanna Wywiał,  
trener: Konrad Grzyb
dolny rząd od lewej: 

Emila Szota, Julia Zemła, 
Oliwia Perdek, Klaudia Górniak, 

Aleksandra Kosiak, Aleksandra Radek
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Boisko piłkarskie
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Kibice cieszą się po wygranej Czarnych Starcza

Piłkarze przed meczem Radość ze zdobytej bramki



MAPA
GMINY STARCZA



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana 

przez Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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